
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

 

1) Onze algemene voorwaarden vernietigen en vervangen alle andere voorwaarden van de 

koper. 

 

2) Al onze offertes worden zonder verbintenis onzerzijds gedaan. 

 

3) Bestellingen worden enkel aanvaard mits betaling van een voorschot ten belope van 25% van 

de totaalwaarde. 

 

4) Bij annulatie van een bestelling moet een schadevergoeding ten belope van 25% van de 

totaalwaarde derbestelde koopwaar betaald worden. 

 

5) De leveringstermijn is slechts een aanduiding en is niet bindend. Laattijdige levering kan geen 

aanleiding geven tot schadevergoeding en/of annuleren der bestellling. 

 

6) Alle verkopen gebeuren vertrek magazijn verkoper. De eventuele verzending der goederen 

geschiedt niet franco en steeds op risico van de koper. De levering van de koopwaar wordt 

geacht te zijn uitgevoerd op het ogenblik dat de verkoper de koopwaar overmaakt van de 

vervoerder. 

 

7) Geen enkele koopwaar mag teruggezonden/teruggebracht  worden zonder schriftelijke 

toestemming van de verkoper. 

 

8) Onze rekeningen zijn netto en contant betaalbaar in Balen bij ontvangst ervan. 

Bij gebreke van betaling, onze valuta 10 dagen na vervaldatum factuur, is automatisch en 

zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 15% 

verschuldigd met een minimum van €40 samen met een intrest gelijk aan 9,6% per jaar. 

Bij niet of gedeeltelijke betaalde rekeningen blijft de koopwaar volledig eigendom van de 

verkoper. Zolang de rekeningen niet volledig betaald zijn, kan de koper noch over de 

goederen beschikken noch ze aan derden in onderpand geven of in eigendom overdragen. 

Wij behouden ons het recht voor gedeeltelijke leveringen en facturaties uit te voeren. 

Iedere factuur beneden €25 zal worden verhoogd met €6 administratiekosten. 

 

9) De waarborgvoorwaarden zijn dezelfde als opgegeven door de fabrikant van de verkochte 

goederen. Indien deze ontbreken, geldt een waarborgtermijn van 3 maanden op constructie- 

of vervanginskosten van de onderdelen die de verkoper als gebrekkig aanduidt, zonder dat 

enige andere verplichting uit zijn hoofde kan ontstaan. De verzendingskosten om het toestel 

tot bij de fabrikant te krijgen, zijn ten laste van de koper. 

 

10) Herstellingen worden gewaarborgd gedurende 90 dagen. De waarborg geldt uitsluitend op 

het herstelde deel. Mochten later andere of nieuwe gebreken worden vastgesteld dan 

dewelke waarvoor het toestel ter beschikking werd aangeboden, maken deze geen deel uit 

van de gegeven waarborg. 

 

11) Bij verhuring van toestellen gelden volgende voorwaarden: de juiste huurperiode dient op 

voorhand overeengekomen; de huurtijd gaat in op het ogenblik dat de huurder het gehuurde 



in ontvangst neemt, en eindigt op het ogenblik van terugkeer in de magazijnen van de 

verhuurder. Bij vertraging in de teruggave wordt de huurprijs evenredig vermeerderd t.o.v. 

de overeengekomen huurprijs. Alle kosten zoals monteren, vervoeren e.a. zijn ten laste van 

de huurder. De huurder draagt het risico voor verlies, overbelasting, verkeerd gebruik of 

beschadiging van het gehuurde, en is aansprakelijk voor de teruggave in de oorspronkelijke 

staat.  

Het gebruik dient in overeenstemming te zijn met de instructies van de fabrikant. 

Een borg ter waarde van de nieuwprijs van het gehuurde of door de verhuurder afgesproken 

prijs dient worden betaald door de huurder. Deze zal worden teruggegeven nadat de 

huurder al zijn verplichtingen is nagekomen. 

Alle schade of verlies zal van de borgsom afgetrokken worden. Het gehuurde mag niet 

onderverhuurd of uitgeleend worden; er mogen geen herstellingen of aanpassingen aan 

uitgevoerd worden. 

Bij ontbinding van een huurovereenkomst ten gevolge van een ernstige tekortkoming van de 

huurder zoals verkeerd gebruik, niet betaling van de verschuldigde huur of borg e.d. is de 

huurder verplicht de huursom te betalen van de overeengekomen huurtijd. 

De verhuurder verwerpt alle eisen van de huurder i.v.m. schadeloossteling. 

De verhuurder levert het gehuurde af in perfecte staat. De huurder mag dit bij het afhalen 

desgewenst controleren; de inontvangstname door hem geldt als aanvaarding. 

De huurder draagt de burgerlijke verantwoordelijkheid over het gehuurde. 

 

12) CTS bvba  zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade welke verband houdt met het 

gebruik van de door haar geleverde producten of van de daarmee verband houdende 

informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade welke niet het rechtstreekse 

en onmiddellijke gevolg is van een fout van CTS bvba, zoals, doch niet beperkt tot, 

communicatiekosten, inkomstenverlies, vorderingen van derden, verlies van gegevens, 

schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de klant of door 

derden. 

In geen geval zal CTS bvba aansprakelijk zijn voor gebreken in het materiaal, de hardware, de 

randapparatuur of -software waarin de door haar geleverde producten werden 

geïmplementeerd door of op instructies van de klant. 

De aansprakelijkheid van CTS bvba met betrekking tot rechtstreekse schade zal beperkt zijn 

tot herstel in natura. Indien geen herstel in natura meer mogelijk is, zal de aansprakelijkheid 

van CTS bvba beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval gedekt is door de 

verzekering BA uitbating en/of BA na levering van CTS bvba. Indien, om welke reden ook, 

geen dekking onder de verzekering BA uitbating en/of BA na levering kan worden 

ingeroepen, is iedere aansprakelijkheidsvordering in hoofdsom, interesten en kosten, 

beperkt tot de helft van het bedrag dat de klant heeft betaald voor de onder de relevante 

overeenkomst verkochte producten of diensten 

De klant verklaart door CTS bvba volledig op de hoogte te zijn gebracht inzake 

karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en -beperkingen van de apparatuur 

en/of software, alsook inzake de problemen van aanpassing, installatie/integratie en 

uitbreiding die zich kunnen stellen, en ziet af van elke claim tegen CTS bvba terzake. 

CTS bvba is niet verantwoordelijk voor de keuze en de geschiktheid van de apparatuur en/of 

software om de beoogde resultaten te bekomen. 

Bij installaties of prestaties door CTS bvba i.v.m. internet, kan CTS bvba in geen geval 

verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van internet, noch voor 

“hacking”, misbruik van informatie, beschadiging of verlies van gegevens, de inhoud van de 



website(s) van de klant en de conformiteit ervan met bestaande wetgeving en 

reglementering, kwaliteit van de telefoonverbinding of de gehuurde lijn, e.d. 

Kosten aangerekend door derden, kunnen op geen enkele manier op CTS bvba verhaald 

worden tenzij mits voorafgaand schriftelijk akkoord. 

CTS bvba is niet aansprakelijk voor de toegang tot apparaten / gegevens door een derde die 

gebruikt maakt van een gebruiksnaam en wachtwoord. 

CTS bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de niet-detectie van een evenement 

door de apparatuur of een incident met betrekking tot de dienst. De gebruiker moet zich 

bijkomend goed verzekeren tegen inbraak, internet hacking en de eventuele gevolgschade 

ervan. 

 

13)  Een bestelling, aankoop en/of verhuur impliceert het aanvaarden van onze algemene 

voorwaarden. 

Bovenstaande voorwaarden zijn algemeen geldig tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders 

vermeld wordt. 

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Turnhout bevoegd. 


