
 

 

ZINGAMETALL BVBA : VERKOOPSVOORWAARDEN 

 

 

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

 
Art. 1: Toepassing algemene voorwaarden 

 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen met    ZINGAMETALL BVBA, 

geregistreerd onder BTW nummer BE0421.689.088. 

Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten tot koop en verkoop van goederen en/of 

verrichten van diensten, alsmede op de uitvoering van die overeenkomsten, en op alle andere verbintenissen met ons, zijn 

uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele door wederpartij gehanteerde 

voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

1.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn 

overeengekomen. 

 

 

Art. 2: Betaling 

 

2.1.     Behoudens bijzondere bepalingen zijn al onze facturen betaalbaar ter maatschappelijke zetel van onze vennootschap. 

Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 

 

2.2.      Betaling van de door ons toegezonden facturen voor geleverde diensten en/of producten, dient te geschieden bij 

vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder aftrek van korting of schuldvergelijking welke niet 

uitdrukkelijk en schriftelijk door ons is toegelaten. 

 

2.3. Bij niet-betaling van de facturen op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder verdere aanmaning vanaf 

factuurdatum een conventionele verwijlintrest verschuldigd zijn van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk 

geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment van verzuim tot 

het moment van voldoening van het volledige bedrag. 

 

2.4. Bij gebreke aan betaling van de factuur binnen 30 dagen na vervaldatum zal bovendien een forfaitaire 

schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 250,00 EURO, vanaf de datum 

van aanmaning tot aan de volledige betaling.  

 

2.5. Bovendien behoudt ZINGAMETALL zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te 

schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle 

verschuldigde sommen ineens opeisbaar. 

 

2.6.      Het trekken van een wissel op de koper brengt geen schuldvernieuwing mee en doet niets af aan de opeisbaarheid van 

de accessoria (intresten en schadebeding) van de onderlinge schuld. 

 

 

Art. 3: Klachten – protest van de factuur 

 

3.1. Elk protest met betrekking tot deze verkoopsvoorwaarden, de facturen, of leveringen van ZINGAMETALL, dient, 

om geldig te zijn gedaan, gemotiveerd bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden binnen de 15 dagen vanaf 

kennisname van de factuurvoorwaarden, of ontvangst van levering en factuur. Dergelijk schrijven dient een zo gedetailleerd 

mogelijke omschrijving te bevatten, zodat ZINGAMETALL adequaat kan reageren. De factuur wordt geacht ontvangen te 

zijn de eerste normale werkdag volgend op de datum erop vermeld. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen 

definitief aanvaard en is betaling verschuldigd. 

 

 

Art. 4: Eigendomsvoorbehoud 

 

4.1.  Alle geleverde goederen blijven eigendom van ZINGAMETALL tot aan alle verplichtingen uit deze of daarmee 

samenhangende transacties volledig is voldaan, ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt, verbruikt of in andere goederen zijn 

opgenomen. Wij verkrijgen bij vermenging, verwerking of opname in andere goederen te allen tijde mede-eigendom naar 

rato van de waarde van de door ons geleverde goederen. Vóór de betaling is de wederpartij derhalve niet bevoegd de 

goederen aan derden te verpanden of in eigendom alsmede bruikleen over te dragen. 

 

4.2.    Niettegenstaande hetgeen vooraf gaat, zullen het risico van verlies of vernietiging van het verkochte goed integraal 

door de wederpartij gedragen worden, en dit vanaf het moment dat de goederen haar geleverd worden. Tot de volledige 



 

 

betaling heeft plaatsgevonden is de wederpartij verplicht de goederen tegen brandgevaar en andere te verzekeren risico's te 

verzekeren en met de nodige zorgvuldigheid en identificeerbaarheid te bewaren. 

4.3.    De wederpartij verplicht zich om de nog niet betaalde goederen op eerste verzoek aan ons ter beschikking te stellen en 

verleent reeds nu machtiging aan de door ons aan te wijzen persoon om alsdan de ruimte te betreden en die goederen mee te 

nemen. 

 

 

Art. 5: Offertes 

 

5.1. Alle offertes zijn geheel vrijblijvend. Wanneer de prijsoffertes betrekking hebben op zaken die het voorwerp 

uitmaken van openbare aanbestedingen, blijven onze prijzen slechts geldig voor zover de aannemer de verbintenis aangaat 

ons de bestelling over te maken binnen 8 dagen volgend op de aanbesteding, onder voorbehoud van goedkeuring van de 

aanbesteding. 

 

5.2. De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele 

in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders in de offerte is 

vermeld. 

 

 

Art. 6: Annulering 

 

6.1 Bij annulatie van een bestelling, dient de koper, ten titel van winstderving, een vergoeding te betalen van 15% van 

het bedrag van de bestelling, met een minimum van 2.500,00 EUR, onverminderd het recht van ZINGAMETALL de 

werkelijke meerschade terug te vorderen van de koper.  

 

 

Art. 7: Risico  

 

Behoudens anders overeengekomen, reizen de verkochte goederen steeds op risico van de verkoper. Elk schadegeval dient bij 

aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden binnen de 8 dagen vanaf kennisname. 

 

 

Art. 8: Levering 

 

8.1. De leveringstermijnen worden slechts ten indicatieve titel aangegeven en binden ZINGAMETALL niet. 

ZINGAMETALL kan niet instaan voor de gevallen van toeval of overmacht. In deze laatste gevallen kan geen enkele 

bestelling geannuleerd worden uit hoofde van een laattijdige levering. 

 

8.2. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de 

overeenkomst, of opschorting van enige verplichting jegens de klant. 

 

 

Art. 9: Aansprakelijkheid 

 

9.1 ZINGAMETALL verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. ZINGAMETALL is niet 

aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. 

 

9.2. ZINGAMETALL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs geen grove fout) van haar of van 

haar aangestelden, behoudens in geval van bedrog. ZINGAMETALL zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is 

van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor 

enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies 

van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van ZINGAMETALL of een 

aangestelde. 

 

9.3 De aansprakelijkheid van ZINGAMETALL met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval 

beperkt tot ofwel de terugbetaling van de  door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar 

keuze van ZINGAMETALL. De totale aansprakelijkheid van ZINGAMETALL, zal nooit meer bedragen dan de prijs die 

door de klant aan ZINGAMETALL werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval. 

 

 

Art. 10. Overmacht 

 

10.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere nakoming) van de overeenkomst 

redelijkerwijze niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval –maar niet uitsluitend- verstaan dataverlies als gevolg 

van computerstoring, virusinfectie, machinebreuk, stakingen, publieke onrust, natuurrampen, terroristische aanslagen, 

politieke en administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen die de bedrijfsuitvoering verhinderen of 

beperken. 



 

 

 

10.2  Overmachtssituaties en alle maatregelen waarover ZINGAMETALL geen controle heeft, bevrijden 

ZINGAMETALL voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige 

prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant. 

 

 

Art. 11: Nietigheid 

 

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en 

zullen ZINGAMETALL en de klant de niethe bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van 

de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert. 

 

 

Art. 12: Geschillenregeling en toepasselijk recht 

 

12.1 Voor alle geschillen of vorderingen voortvloeiende uit de koopovereenkomst gesloten met ZINGAMETALL zijn 

de rechtbanken te Gent bevoegd. 

 

12.2 Elke koopovereenkomst gesloten met ZINGAMETALL wordt beheerst door Belgisch Recht.  

 


