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VERKOOPSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1 : De koper wordt geacht de verkoops-
voorwaarden zoals hierna bedongen te kennen en te 
aanvaarden door het enkele feit van het plaatsen van een 
bestelling en/of de ontvangst van de factuur. Op onze 
overeenkomsten zijn uitsluitend onderstaande 
voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden maken 
één geheel uit met onze offertes, bevestigingen en 
contracten. Wij verwerpen alle andere voorwaarden 
uitgaande van klanten. Afwijkende voorwaarden zijn slechts 
geldig na schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding 
vanwege de bevoegde personen van onze vennootschap.

ARTIKEL 2 : De prijsoffertes zijn te goeder trouw doch 
slechts bij benadering opgesteld. Zij zijn onder meer aan 
herziening onderhevig wanneer de lonen en sociale lasten 
en/of de prijzen van de grondstoffen stijgen. Ze zijn geheel 
vrijblijvend, tenzij anders bedongen. Alle wettelijke lasten 
en taksen vallen ten laste van de koper. De prijzen die niet 
in EURO gequoteerd werden, worden verondersteld te zijn 
berekend volgens de koers van de dag van de 
orderbevestiging. Elk verschil van wisselkoers (devaluatie of 
verhoging in waarde) is ten laste van de koper en is 
beslissend voor een prijsverhoging of een behoud van de 
vastgestelde prijs.

ARTIKEL 3 : De leverings- en/of inbedrijf-stellingstermijnen 
zijn te goeder trouw, doch slechts bij benadering 
opgegeven. Deze zijn niet bindend. Omstandigheden als 
staking, brand, machinedefect, onregelmatige 
bevoorrading, interne organisatie-problemen, 
overheidsmaatregelen, …, worden beschouwd als vormen 
van overmacht wanneer zij de levering bemoeilijken of 
vertragen. Laattijdige levering mag behoudens 
andersluidende en schriftelijke overeenkomst geen 
aanleiding geven tot weigering van de koopwaar door de 
klant, noch tot het betalen van een schadevergoeding door 
de verkoper. De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld 
worden voor de gevolgen indien de infrastructuur van het 
bedrijf van de klant niet aangepast is aan de 
karakteristieken van onze producten. Tenzij anders 
overeengekomen, gebeurt de inbedrijfstelling door onze 
diensten. Wanneer de koper de installatie zelf in bedrijf 
stelt, gebeurt dit volkomen op zijn eigen risico, en behoudt 
de verkoper zich het recht voor alle eisen met betrekking 
tot het inroepen van de garantie van de hand te wijzen. De 
energie-, nutsvoorzieningen en infrastructuurwerken zijn 
steeds ten laste van de koper. Extra kosten die worden 
veroorzaakt door het feit dat de klant een kortere 
leveringstermijn dan de normale leveringstermijn wenst, 
vallen te zijnen laste.

ARTIKEL 4 : De koper erkent volledig te zijn ingelicht over 
alle kenmerken en specificaties eigen aan de gekochte 
goederen. De constructeur behoudt zicht het recht om de 
materialen/installaties uit te leveren conform de recentste 
evoluties en updates. De goederen reizen onder de 
verantwoordelijkheid en op risico van de koper, zelfs 
wanneer zij franco zijn verkocht. Het goederenvervoer is op 
kosten en voor rekening van de koper. Het verzenden van 
de goederen zal gebeuren, indien mogelijk, op de datum 
van de factuur of de daaropvolgende dag. Deze datum is 
‘vertrek fabriek’. 
ARTIKEL 5 : De inontvangstneming dekt de zichtbare 

gebreken van de goederen. Eventuele opmerkingen dienen 
door de klant op de leveringsbon te worden geformuleerd. 
Het feit dat de goederen verpakt zouden zijn, staat de 
aanvaarding niet in de weg. In geval van niet-conformiteit, 
kan de verkoper de betreffende componenten omruilen, 
met uitsluiting van welkdanige andere schadeloosstelling. 
Goederen mogen enkel teruggestuurd worden met akkoord 
van de verkoper. Elke andere klacht dient binnen de acht 
dagen na de uitvoering van de werken of de levering van de 
goederen bij aangetekende, gemotiveerde brief te worden 
gemeld aan de verkoper. Na deze termijn dient elke 
levering als onherroepelijk en volledig aanvaard te worden 
beschouwd. In alle gevallen waarin de koper zich op de 
vrijwaringplicht van de verkoper beroept, zal de koper de 
bewijslast dragen. De aanspraken van de koper ten aanzien 
van de verkoper blijven bij toepassing van huidig beding 
beperkt tot hooguit de waarde van de geleverde installatie 
op basis van de door de verkoper aangerekende prijs. Het 
indienen van een klacht, om welke reden ook, mag de 
koper niet toelaten de betaling tot na de normaal voorziene 
vervaldag uit te stellen.

ARTIKEL 6 : Behoudens andersluidende en schriftelijke 
overeenkomst zijn onze facturen betaalbaar op onze 
maatschappelijke zetel, uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. 
Indien de afname niet gebeurt bij levering, zijn de facturen 
betaalbaar op leveringsdatum. De betaling dient contant, 
netto en zonder korting of compensatie te gebeuren op de 
maatschappelijke zetel ofwel op een door de koper 
aangewezen bank- of postrekening. Om geldig te zijn, dient 
elke kwijtschrift gedagtekend en ondertekend te worden 
door de zaakvoerder of zijn gevolmachtigde. Eventuele 
innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet 
aanvaarde wisselbrief en/of cheque vallen ten laste van de 
klant. Het aanbieden van een wissel wijzigt de plaats van 
betaling niet. Bij het trekken van een wissel zien wij 
daarenboven van geen enkele van de bovengenoemde 
rechten af en het trekken van een wissel geldt nooit als 
schuldvernieuwing. Bij laattijdige betaling zal er van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele 
verwijlintrest van 12% per jaar op het opeisbare bedrag 
verschuldigd zijn. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling 
van de schuld op de vervaldag, wordt na vergeefse 
ingebrekestelling het schuldsaldo bij wijze van forfaitaire 
vergoeding verhoogd met 12%, met een minimum van € 
125 en een maximum van € 1.860, zelfs bij toekenning van 
termijnen van respijt. In geval van gerechtelijke invordering 
zullen alle gerechtskosten ten laste blijven van de koper, 
onverminderd de staat van kosten en ereloon van de 
advocaat van de verkoper. Indien de afname niet gebeurt 
bij levering en de facturen dienvolgens betaalbaar zijn op 
leveringsdatum, zullen interest en schadebeding worden 
aangerekend, indien niet tijdig betaald wordt na levering, 
zelfs zonder dat tot afname wordt overgegaan. Bij gehele of 
gedeeltelijke wanbetaling van één factuur of gelijk welke 
andere verschuldigde som, worden alle andere schulden 
van rechtswege eisbaar, ook de nog niet-vervallen 
schulden. De koper is niet gerechtigd enige klacht in te 
dienen tegen ontbetaalde facturen die de levering dekken, 
noch mag hij de betaling vertragen van deze facturen. 
ARTIKEL 7 : Wij behouden ons het recht voor, voor of 
gedurende de uitvoering van de overeenkomst, 
waarborgen tot betaling van de koopprijs en de uitvoering 

van de overeenkomst van de klant te eisen. De kosten van 
vestiging van deze waarborgen zijn ten laste van de klant. 
Bij weigering houden wij ons het recht voor de bestelling in 
haar geheel of zelfs gedeeltelijk te annuleren.

ARTIKEL 8 : De goederen blijven eigendom van de verkoper 
totdat de koper aan al zijn verplichtingen ten aanzien van 
de verkoper heeft voldaan, met inbegrip van deze 
voortspruitende uit andere transacties en leveringen. De 
koper erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud 
hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard 
alvorens levering van de goederen. Gelet op het 
eigendomsvoorbehoud, is het verboden de verkochte 
goederen te vervreemden voor algehele betaling en dit op 
straffe van schadevergoeding. De koper verbindt er zich toe 
zolang niet volledig betaald is, de door hem nog niet 
verbruikte goederen in herkenbare en goede staat te 
behouden, eveneens op straffe van schadevergoeding. De 
koper dient de aangekochte goederen voor de duur van het 
eigendomsvoorbehoud voldoende te verzekeren tegen 
brand, ontploffings- en waterschade, machinebreuk en 
diefstal. De koper is verplicht mee te werken bij alle 
maatregelen die de verkoper kan nemen ter bescherming 
van zijn goederen of rechten. Partijen komen uitdrukkelijk 
overeen dat, ingeval van doorverkoop of enig ander 
vervreemding van de verkochte goederen door de koper 
aan een derde vooraleer de koopprijs werd betaald aan de 
verkoper, het Duitse recht van toepassing is, dit conform 
artikel 3 EVO. Ingeval van doorverkoop door de 
oorspronkelijke koper, cedeert de oorspronkelijke koper 
zijn vordering tot betaling van de prijs uit de wederverkoop 
tot zekerheid aan de oorspronkelijke verkoper, weze het 
onze vennootschap. Deze cessie heeft zakelijke werking en 
is dienvolgens tegenwerpelijk aan de derde. Indien de 
koper met de uitvoering van zijn verbintenis tot betalen 
achterop is, en hij reeds met aangetekend schrijven werd 
aangemaand tot betaling, kan bij een volgend aangetekend 
schrijven door de verkoper geopteerd worden om de 
geleverde goederen, die nog in het bezit zijn van de koper, 
terug te nemen, waardoor de oorspronkelijke 
koopovereenkomst van rechtswege ontbonden is. In dit 
geval blijft de volledig gefactureerde prijs door de verkoper 
verschuldigd, verhoogd met interesten en schadebeding, 
doch zal de koper gecrediteerd worden voor de waarde van 
de teruggenomen goederen, mits aftrek van de 
demontagekosten en alle kosten die ontstaan uit hoofde 
van de terugname en rekening houdend met de 
waardevermindering door slijtage en technische 
afschrijving. Wanneer de optie tot terugname onder de 
gestelde voorwaarden aan de koper is betekend, zal deze 
laatste zich niet kunnen verzetten tegen deze terugname. 
Deze clausule doet geen afbreuk aan de risico-overgang 
zoals voorzien in artikel 4 van deze factuurvoorwaarden.

ARTIKEL 9 : Iedere verbreking of opzegging van een 
bestelling of contract, evenals ieder niet nakomen van de 
overeengekomen betalingsvoorwaarden of andere 
verplichting van de koper, geeft de verkoper recht op een 
schadevergoeding en op facturatie van de reeds geleverde 
prestaties aan de overeengekomen tarieven.  De 
schadevergoeding en winstderving bedraagt minstens 20% 
van de totale waarde. Hij kan in dat geval bovendien alle 
met de koper aangegane contracten ontbinden, zonder 

enige formaliteit en dit onverminderd het recht op 
schadevergoeding voor de verkoper. De wilsuiting per brief 
aan de koper, zal hiervoor volstaan. Deze bepaling geldt 
eveneens wanneer in de loop van het contract de financiële 
situatie van de koper zich wijzigt, bij insolvabiliteit, wanneer 
de koper wordt failliet verklaard, wanneer de verkoper 
vreest de garanties voor zijn schuldvordering te verliezen of 
wanneer de koper geen gevolg geeft aan de vraag van de 
koper overeenkomstig  artikel 7 hierboven. De koper 
verklaart uitdrukkelijk dat al de tegoeden die hij ten 
opzichte van de verkoper bezit, ten titel van waarborg en 
op gelijk welk ogenblik kunnen worden gecompenseerd met 
alle schulden voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst. 
Ingevolge de ontbinding zal de verkoper, die eigenaar is 
gebleven van de goederen conform artikel 8 hierboven, de 
goederen kunnen recupereren en verkopen teneinde alle 
schade te beperken, en dit acht dagen na aangetekend 
schrijven van de in gebreke blijvende koper.

ARTIKEL 10 : Degene die een bestelling plaatst met het 
verzoek de facturatie van de geleverde goederen en/of de 
uitgevoerde werken op te maken op naam van een derde, 
blijft hoofdelijke en solidair verbonden tegenover de 
verkoper tot uitvoering van alle verbintenissen.

ARTIKEL 11 : Er loopt een garantie die geldt tot en met zes 
maanden na levering en eventuele indienststelling door de 
verkoper. Deze garantie geldt niet voor verbruiks- en 
slijtdelen. Indien de koper zelf de geleverde installatie in 
dienst stelt, kan de koper geen beroep meer doen op deze 
garantie.

ARTIKEL 12 : De overeenkomsten zijn onderworpen aan het 
Belgische recht, ook wanneer wissel werden aanvaard met 
een andere domiciliëring.  Uitzondering hierop wordt 
gemaakt in het specifieke geval zoals voorzien  in artikel 8 
van huidige factuurvoorwaarden.  In geval van betwisting 
zijn bevoegd hetzij de Rechtbanken van het gerechtelijk 
arrondissement van de maatschappelijke zetel van onze 
vennootschap, hetzij de rechtbanken van de woonplaats / 
zetel van de medecontractant, naar keuze van de N.V. 
SIMA.

ARTIKEL 13 : De installatie kan afwijken van de technische 
beschrijving omwille van technische redenen.

ARTIKEL 14 : Sima behoudt zich het recht om de werken stil 
te leggen indien de opdrachtgever de 
betalingsverplichtingen niet respecteert. 

ARTIKEL 15 : Sima behoudt zich het recht om de elektrische 
installatie en opstart pas aan te vangen bij ontvangst 
betaling gedeelte levering.

ARTIKEL 16 : Als onderdeel van ons beleid naar een 
continue verbetering, behoudt Sima zich het recht om de 
technische specificaties ten allen tijde te wijzigen zonder 
voorafgaande kennisgeving, maar met een behoud van de 
garantie van kwaliteit en conformiteit. 


