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TRILUX-leveringsvoorwaarden  

Status per 20.11.2020 

1.    Geldigheid 

Onze voorwaarden zijn, zonder enig voorbehoud van 
de koper, onverminderd van toepassing op al onze 
aanbiedingen, orderbevestigingen, overeenkomsten, 
leveringen, e.a. Afwijkingen worden enkel toegekend 
na het schriftelijk akkoord van de zaakvoerder of diens 
gevolmachtigde. Plaatsing van een bestelling en/of 
aanvaarding van onze factuur impliceert de 
onvoorwaardelijke aanvaarding van onze algemene 
voorwaarden. 

2.    Prijzen en geldigheidsduur 

Al onze prijsaanbiedingen, onder welke vorm ook, zijn 
slechts geldig gedurende een beperkte termijn van 
twee maanden. Een orderbevestiging kan nooit als een 
hernieuwde prijsopgave geïnterpreteerd worden. 
Mededelingen betreffende technische eigenschappen 
e.d. van onze producten zijn geheel vrijblijvend. Onze 
prijzen zijn berekend op basis van de lonen, sociale 
lasten en prijzen van de grondstoffen, zoals die door 
FABRIMETAL te Brussel worden verstrekt. Onze 
prijzen zijn uitgedrukt in euro, exclusief BTW, andere 
heffingen of onkosten zoals verpakking en af fabriek 
e.d. Bij wijziging van de grondstoffen, het arbeidsloon, 
de invoerrechten, de valutaverhouding enz. behouden 
we ons het recht om de prijs aan te passen. Recupel is 
niet berekend in onze prijzen en is steeds volledig ten 
laste van de koper. 

 

3.    Bestellingen en overeenkomsten 

Speciale, en op maat gemaakte armaturen en 
toebehoren kunnen na orderbevestiging niet meer 
aangepast of geannuleerd worden. Zij worden 
bovendien nooit teruggenomen. De klant onthoudt zich 
daarenboven van elke vorm van schadevergoeding. 

 

4.    Leveringstermijnen 

De leveringstermijnen zijn steeds bij benadering 
opgegeven en zijn niet bindend. Overschrijding van de 
leveringstermijn, mits binnen redelijke grenzen, zal 
geen aanleiding kunnen geven tot de annulatie van de 
bestelling of tot de ontbinding van de overeenkomst. 
We zullen in geen enkel geval gehouden zijn tot enige 
schadevergoeding bij vertraging van de levering. 
Indien de levering door overmacht wordt verhinderd, 
dan hebben we het recht om hetzij de overeenkomst 
aan de omstandigheden aan te passen, hetzij de 
uitvoering ervan op te schorten. De klant ziet hierbij 
uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding of 
vooropzeg. 

 

5.    Magazijnkosten en financieringskosten 

Bij niet afhaling van de bestelde goederen door de 
klant, binnen de vooropgestelde termijn, behouden we 
ons het recht de goederen te factureren en de betaling 
hiervan te eisen. Daarenboven zal bij vertraging in de 
afname van de te leveren goederen een interest van 
1% per maand aan magazijnkosten in rekening worden 
gebracht aan de klant. Voor financieringskosten zal 
een interest in rekening worden gebracht aan de klant 
gelijk aan 1,5 maal de rentevoet van de Nationale Bank 
van België voor leningen en voorschotten in rekening 
courant op de overheidsfondsen, andere dan 
schatkistcertificaten uitgegeven op korte termijn. 

 

6.    Levering en verzending 

De prijzen gelden franco Belgisch-Duitse grens. De 
verzending gebeurt op gevaar en risico van de koper, 
welke ook de manier of de voorwaarden van de 
verzending zijn. De kosten van het lossen en 
transporteren van de goederen in de magazijnen en op 
de werven van de koper zijn steeds ten laste van deze 
laatste. Geleverde goederen worden niet 
teruggenomen. Wij zijn gerechtigd de levering op te 
schorten of te annuleren indien de koper niet voldaan 
heeft aan zijn betalingsverplichtingen ingevolge reeds 
eerder gedane leveringen. Leveringen en 
verzendingen tot de 31ste van de maand, maken 
integraal deel uit van die maand. 

 

7.    Garantieaansprakelijkheid 

Onze garantie, indien gegeven, gaat niet verder dan tot 
het leveren van nieuwe onderdelen ter vervanging van 
het geen ondeugdelijk is. Betreft het door 
toeleveranciers gegeven fabrieksgarantie, dan geldt 
deze eveneens voor de koper met ons als 
tussenpersoon. Wij zijn niet aansprakelijk voor 
enigerlei schade, onder wel ke vorm dan ook, hetzij 
direct hetzij indirect, die het gevolg kunnen zijn van het 
gebruik of de ongeschiktheid van het door ons 
geleverde. 

 

8.    Klachten 

Eventuele klachten betreffende onze leveringen  en 
facturen moeten binnen de 8 dagen na hun ontvangst 
schriftelijk medegedeeld worden aan ons. Bij gebreke 
hieraan wordt de koper geacht het door ons geleverde 
te hebben aanvaard. Het indienen van een klacht, zelfs 
binnen de voorgeschreven termijn, ontslaat de koper 
niet van de verplichting de factuur op de vervaldag te 
betalen. Wij zijn slechts gehouden de door ons als 
gebrekkig erkende leveringen te herstellen of te 
vervangen zonder dat wij aansprakelijk kunnen worden 
gesteld voor om het even welke andere schade hieruit 
voortspruitend. 
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9.    Terugnames 

Eventueel teruggenomen goederen worden enkel 
gecrediteerd aan 70 % van het oorspronkelijk 
gefactureerd bedrag, mits deze zich bij aankomst in 
goede staat en in de originele ongeopende ver- 
pakking bevinden en minder dan 4 maand geleden 
werden geleverd. Transport en verpakking zijn steeds 
ten laste van de koper en worden op zijn risico 
vervoerd. 

 

10.    Annulatie 

Ingeval de koper de bestelling annuleert, zijn we 
gerechtigd minimum 20 % van het bruto factuur-bedrag 
– en dit voor de gemaakte kosten alsook winstderving 
– in rekening te brengen aan de klant. 

 

11.    Betalingen 

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst 
zijn onze facturen steeds contant betaalbaar, zonder 
enige korting. Leveringen voor een bedrag lager dan 
600 EUR gebeuren tegen rembours. Zo uitzonderlijke 
betalingstermijnen werden toegekend, wordt bij de 
niet-nakoming hiervan het totale openstaande bedrag 
onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar. Elk niet op 
de vervaldag betaald bedrag zal onmiddellijk en van 
rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, 
verhoogd worden met een interest van 12 % per jaar 
en een schadevergoeding van 15 % per jaar met een 
minimum van 60 EUR. 

 

12.    Eigendomsvoorbehoud 

De leverancier blijft eigenaar van de goederen tot de 
volledige betaling van de prijs. Het risico m.b.t. de 
goederen gaat steeds over op de klant, zodra de 
goederen bij de leverancier ter verzending worden 
ingeladen, ongeacht hetgeen tussen de leverancier en 
de klant is overeengekomen m.b.t. de kosten van 
vervoer en verzekering en ongeacht of al dan niet 
reeds betaling plaatsvond. Zolang de eigendom van de 
goederen niet op de klant is overgegaan - wegens niet-
betaling of niet volledige betaling –, mag de koper aan 
derden geen rechten verlenen m.b.t. deze goederen en 
is de klant verplicht deze goederen, als herkenbaar 
eigendom van de leverancier, te bewaren met de 
nodige zorgvuldigheid. In geval van doorverkoop zal de 
leverancier de som opeisen die overeenstemt met de 
waarde van de doorverkochte goederen. De koper is 
verplicht om de niet-betaalde goederen terug te geven 
op ons eerste verzoek daartoe en machtigt ons nu 
reeds om de ruimte te betreden waar de goederen zijn 
opgestapeld en deze goederen terug te nemen. 

 

13.    Geschillen 

Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst 
of aangaande de bestelling door de klant worden 
beheerst door het Belgische recht en enkel de 
rechtbanken van Mechelen zijn bevoegd kennis ervan 
te nemen. 
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