
Algemene voorwaarden 

I. Toepassingsgebied 

De eenmanszaak van Kristof Ceulemans “Tuinbouwmachines Kristof” BTW BE 0748.730.825 houdt zich bezig met 

verkoop van tractoren en tuinbouwmachines en benodigdheden De maatschappelijke zetel van de onderneming is 

gelegen te Zonstraat 34, te 2860 Sint-Katelijne-Waver. 

De wederpartij is de contractpartij van “Tuinbouwmachines Kristof”, die deze voorwaarden uitdrukkelijk of 

stilzwijgend heeft aanvaard. 

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door “Tuinbouwmachines Kristof” met de wederpartij gesloten 

overeenkomst. Voorts zijn de algemene voorwaarden van toepassing op de periode die vooraf gaat aan het sluiten 

van de overeenkomst  

“Tuinbouwmachines Kristof” en de wederpartij kunnen van deze algemene voorwaarden afwijken, mits zij dit 

uitdrukkelijk en schriftelijk bepalen. 

Enkel de algemene voorwaarden van “Tuinbouwmachines Kristof” zijn van toepassing op overeenkomsten tussen 

“Tuinbouwmachines Kristof” en de wederpartij.  

Offertes en bestellingen 

Alle offertes zijn dertig dagen geldig. “Tuinbouwmachines Kristof” behoudt zich het recht deze aan te passen: 

- indien deze een materiële fout (typ-/schrijffout) bevat; 

- of indien bepaalde producten een uitzonderlijke prijsstijging/-daling kennen. Getekende offertes kunnen kosteloos 

geannuleerd worden indien de prijs meer dan 10% verschilt van de eigenlijke offerte. Indien de offerte voor akkoord 

geannuleerd wordt door de consument zonder dat er een prijswijziging is van meer dan 10%, dan behoudt 

“Tuinbouwmachines Kristof” zich het recht om 30% van de offerte te factureren aan de wederpartij. 

 

II. Betaling 

Facturen dienen volledig betaald te worden voorafgaand aan de levering of afhaling. Levering of afhaling kan niet 

plaatsvinden voor de volledige betaling van de factuur. Er dient te worden betaald op volgend rekeningnummer van 

“Tuinbouwmachines Kristof”: BE50 7360 6904 9718 bij KBC (BIC: KREDBEBB). Bij betaling vragen wij steeds het 

factuurnummer te vermelden. Bedragen onder de 3.000,00 EUR kunnen steeds cash betaald worden.  

Betalingen dienen ten laatste op de zevende kalenderdagen na factuurdatum uitgevoerd te worden. Kosten voor 

laattijdige betaling zijn ten laste van de klant.  

Bij betwisting is enkel de rechtbank te Mechelen territoriaal bevoegd. 

III. Levering 

Leveringen gebeuren steeds op het tijdstip dat overeengekomen wordt tussen beide partijen. 

Indien bij leveringen die door overmacht - of elke andere situatie die verhindert om tijdig te leveren-  laattijdig geleverd 

wordt, kan de wederpartij geen aanspraak maken op een schadevergoeding. 

Leveringen zijn gratis indien geleverd moet worden op grondgebied van het Vlaamse Gewest en indien het 

factuurbedrag meer bedraagt dan 1.000,00 EUR excl. BTW.  

Beding van eigendomsvoorbehoud: zolang de prijs van het verkochte goed door de wederpartij niet betaald werd aan 

Tuinbouwmachines Kristof blijft het eigendomsrecht op het verkochte goed van Tuinbouwmachines Kristof 
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IV. Garantie 

Op nieuwe verkochte roerende zaken en op nieuwe onderdelen, is geen andere garantie van toepassing dan die welke 

door de fabrikant wordt verstrekt, onverminderd de rechten die de wederpartij op grond van de wet heeft.  

Tuinbouwmachines Kristof draagt aan haar wederpartij het eventueel bestaande recht op garantie over met 

betrekking tot de door Tuinbouwmachines Kristof verkochte zaken, zulks jegens de fabrikant. Aan de hand van de 

opdrachtbevestiging, de offerte en de factuur kan worden vastgesteld om welk product het gaat en wie daarvan de 

fabrikant is. Tuinbouwmachines Kristof is ten allen tijde bereid aan zijn wederpartij nadere informatie te verschaffen. 

Garantie voor beroepsgebruik is beperkt tot 6 maanden. 

Op tweedehandsproducten is geen enkele garantie van toepassing. Deze producten worden door 

Tuinbouwmachines Kristof verkocht, in de staat waarin deze zich, op het tijdstip van de koopovereenkomst, 

bevonden. Met name geeft Tuinbouwmachines Kristof geen enkele garantie aan de koper betreffende het goed 

functioneren van het verkochte product. Tuinbouwmachines Kristof geeft de koper de gelegenheid het product 

vooraf te onderzoeken. 

De aanspraken op garantie vervallen indien: 

a. de wederpartij niet zo spoedig mogelijk, na het vaststelling van de gebreken, “Tuinbouwmachines Kristof” in 

kennis stelt van de gebreken. 

b. “Tuinbouwmachines Kristof” niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen. 

c. derden zonder voorkennis of toestemming van “Tuinbouwmachines Kristof” werkzaamheden hebben 

verricht aan het door Tuinbouwmachines Kristof verkochte product. 

d. er door Tuinbouwmachines Kristof een duidelijk verkeerd gebruik kan vastgesteld worden door de 

wederpartij. 

e. er geen duidelijk bewijs is van correct onderhoud van het product. 

 

V. Klachten en territoriale bevoegdheid 

Bij Levering is de wederpartij verplicht om de bestelde goederen in ontvangst te nemen, te controleren, na te kijken 

of deze al dan niet conform zijn met de geplaatste bestelling en vrij zijn van zichtbare gebreken en dit op de dag van 

de levering. De niet-conformiteit of de zichtbare gebreken dienen gemeld te worden aan Tuinbouwmachines Kristof 

binnen de 8 kalenderdagen na levering bij aangetekend schrijven, zo niet worden deze geacht te zijn aanvaard. 

Elke klacht met betrekking tot de factuur moet binnen de acht kalenderdagen vanaf ontvangst van de factuur 

worden bekendgemaakt bij aangetekend schrijven. Bij gebreke van een klacht binnen een termijn van acht 

kalenderdagen, worden de facturen geacht aanvaard te zijn. 

Alle voornoemde klachten schorten de betalingsverplichting niet op. 

De rechtbank te Mechelen is territoriaal bevoegd betreffende betwistingen aangaande overeenkomsten tussen 

Tuinbouwmachines Kristof en de wederpartij, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, 

onverminderd uitdrukkelijke afwijkingen. 

 


