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Toepasselijkheid  
Enkel de hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op contracten waarin Belgoprocess, hierna 
afgekort als BP, goederen of diensten levert aan derde partijen, tenzij in de overeenkomst 
uitdrukkelijk afwijkingen en/of aanvullingen worden bepaald.  Een overeenkomst kan zijn (niet 
limitatief): een raamverkoopcontract en/of een verkoopcontract en/of een order en 
orderbevestiging. 
 

Inwerkingtreding van een overeenkomst 
Een overeenkomst treedt maar in werking op datum van de ondertekening van deze overeenkomst 
door de contracterende partijen, ofwel van de door BP getekende orderbevestiging. 
Een door BP ontvangen order verbindt de klant. 
BP is alleen gebonden: 
 door een contract dat door twee statutair gevolmachtigden is getekend; 
 of door een offerte die getekend is door twee statutair gevolmachtigden, gevolgd door een 

bevestiging van een order die conform is aan de offerte en die door twee intern aangestelde 
verantwoordelijken is getekend. 

 

Uitvoeringswijze van een overeenkomst 
De uitvoering wordt bepaald in de tussen partijen gesloten overeenkomst of in de offerte/order. 
De overeenstemmende uitvoering wordt slechts gewaarborgd mits de gebruikelijke afwijkingen. 
 

Uitvoeringstermijn 
De leveringstermijnen in een offerte worden slechts aangegeven bij wijze van inlichting en is 
derhalve geenszins bindend voor BP. 
 

Overmacht 
BP is ontlast van iedere verantwoordelijkheid f gehoudenheid tot uitvoering in geval van overmacht. 
 

Aanvaarding van de levering en klachtenperiode 
De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer BP de beëindiging van de prestatie aan 
de klant heeft gemeld en deze niet binnen de 3 werkdagen bij middel van een aangetekend schrijven 
van een niet-conformiteit of zichtbaar gebrek bij BP heeft melding gemaakt.  Bij gebreke hiervan mag 
BP elke klacht als onontvankelijk beschouwen.  Een eventuele vordering op grond van verborgen 
gebreken, dient door de klant te worden ingesteld binnen de twee maand na de vaststelling ervan en 
ten laatste binnen het jaar na levering. 
 

Waarborg 
Zo er verantwoordelijkheid is in hoofde van BP, zal de klant de schade concreet moeten bewijzen.  
Indien de klacht ontvankelijk wordt bevonden, beperkt de verplichting van BP zich tot het herstellen 



 

van de schade. BP is geenszins gehouden tot vergoeding van gevolgschade. De inspanning of 
vergoeding door BP kan bovendien maximaal gelijk zijn aan de waarde van de verkochte prestatie. 
 

Wanprestatie van de koper 
Bij niet-naleving van de verplichtingen van de klant, heeft BP het recht haar verplichtingen stop te 
zetten.  Bovendien kan BP, indien een per aangetekende brief verstuurde aanmaning zonder gevolg 
bleef gedurende 15 dagen, dit contract beschouwen als ontbonden voor het geheel of voor het nog 
niet uitgevoerde deel, en dit onverminderd zijn recht op een schadevergoeding van 30 % van de 
order- of contractwaarde als vergoeding van kosten en winstderving, zonder dat BP het bewijs dient 
te leveren van het bestaan of de omvang van de schade. 
 

Facturatie en betaling 
De facturen worden opgesteld conform het contract of de offerte.  Indien de facturatie plaatsvindt 
na levering, wordt de leveringsdatum vastgesteld zoals bepaald in punt 6. Facturen zijn betaalbaar op 
de aangegeven bankrekening en dit conform de wet van 2/8/2002 “betreffende de bestrijding van de 
betalingsachterstand bij handelstransacties”.  In geval van laattijdige betaling zal een intrest op het 
vervallen bedrag aangerekend worden zoals voorzien in de wet van 2/8/’02, met een minimum van 
125 EUR. Tevens is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrag van 10% van het 
factuurbedrag. 
  

Interpretatie en geschillenregeling 
In geval van interpretatieprobleem of betwisting is het Belgisch recht van toepassing.  Alleen de 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Turnhout is bevoegd in geval van geschil. 
 
 


