
Eigendomsvoorbehoudsclausule: 
De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn draagt de koper alle verlies- en 

vernietigingsrisico’s 

Algemene verkoopsvoorwaarden: 
- Onze offerten zijn vrijblijvend. Elke bestelling verbindt de koper formeel. 

- De bestellingen door onze vertegenwoordigers opgenomen verbinden ons slechts voor zover zij door ons worden aanvaard? 

- Door het feit van zijn bestelling verklaart de klant zich akkoord met onze algemene verkoopsvoorwaarden en ziet uitdrukkelijk af van deze die zouden vermeld zijn op bestelbons, brieven en in algemene zijn op al zijn handelsdokumenten. 

- De termijn van levering wordt slechts als inlichting opgegeven, zodat bij vertraging in de levering de koper in geen enkel geval zich het recht kan toekennen, op te zeggen noch om één of andere reden aanspraak kan maken op schadevergoeding. 

- Wij verkopen steeds af-fabriek, verdere kosten ten laste van de koper. 

- Een wijziging van het in voege zijnde fiscaal regime zal van rechtswege een aanpassing van het bestaande verkoopcontract meebrengen. 

-Indien de verzending een vertraging ondergaat, door een feit ten laste van de koper dan zal het materiaal aangezien worden als geleverd zijnde en de risico’s worden overgemaakt aan de koper, vanaf de dag dat het materiaal gereed is om verzonden te 

worden. Verzekeringen worden slechts aangegaan op uitdrukkelijke vraag van de koper en te zijnen last. 

- Om geldig te zijn moet elke klacht betreffende het geleverde materiaal ons toekomen binnen de 8 dagen na aankomst van de goederen. Iedere niet toegelaten terugzending zal beslist geweigerd worden. 

-Te rekenen vanaf de datum van de levering blijft de verkoper gedurende de in overeenkomst bedongen termijn borg voor het nieuw materiaal waarvan er in dit contract sprake is. De verkoper gaat de verbintenis aan gedurende die tijd al de stukken 

waarvan bij onderzoek gebrek in de constructie is vastgesteld worden te vervangen, maar zonder enige vergoeding van welke aard ook te betalen. 

-De waarborg toepasselijk op de banden, elektrische uitrusting, motor of andere bijbehoren, welke niet tot de oorspronkelijke bron van de constructeur behoren, is deze gegeven door de constructeurs of leveranciers en na voorlegging der onderdelen 

waarvoor waarborg gevraagd wordt die ons franko te Paal-Beringen met toekomen. 

-De waarborg is niet toepasselijk op materiaal waarop gebreken voorkomen ingevolgde normale slijtage, slecht gebruik of nalatigheid, noch op materiaal dat na levering gewijzigd, verbouwd of verhuurd werd, noch op materiaal waarvan het merk gewijzigd 

of verwijderd werd. 

- De klant die beweert een constructie of een materiaalfout aan het verkochte materiaal te hebben gevonden, moet er onmiddellijk de verkoper schriftelijk van verwittigen, de wettelijkheid van de fout vaststellen en op zijn kosten de defecte stukken 

terugsturen, teneinde de verkoper toe te laten de nodige vaststellingen te doen. 

- Op de tweedehandsmachines wordt geen waarborg toegestaan. 

- Geen enkele klacht ontslaat de klant van zijn betalingsverplichtingen. Onze facturen zijn bij onze maatschappelijke zetel betaalbaar, tenzij in speciën, per check of postoverschrijving. 

- Op alle achterstallige betalingen zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interest verschuldigd zijn ten bedragen van de discontovoet van voorschotten in rekening courant van de N.B.B. +3% per jaar vanaf de dag dat de betaling diende 

te geschieden. Bovendien zal op alle bedragen die niet stipt op de vervaldag vereffend zijn, onmiddellijk en zonder enige  voorafgaande ingebrekestelling een eenvoudige en forfaitaire berekening ten belope van 10% toegepast worden met een minimum van 

37,00 Euro. Deze verhoging is aan de verkoper verschuldigd ten titel van forfaitaire vergoeding voor buitengerechtelijke kosten, tijdverlies en andere kosten die het aanleggen en beheren van een dossier over onbetaalde schuldvordering vergt. 

- Zenden van personeel. Wanneer er niets schriftelijk overeengekomen is zijn de kosten van ons personeel gezonden voor het plaatsen of herstellen van machines altijd ten laste van de klanten, zelf gedurende de waarborgtermijn. 

- De door ons gegeven waarborgen vervallen van rechtswege van zodra één enkel betaling op zijn vervaldag niet vereffend wordt. Zonder uitdrukkelijke overeenkomst op het ogenblik van de bestelling, mag door de koper geen enkele som achtergehouden 

worden ten titel van waarborg. 

- De vernieuwing of de verlenging van alle of gedeeltelijke wissels die getrokken of kunnen getrokken worden op de koper, hebben geen schuldvernieuwing tot gevolg en veranderen in niets de rechten van de verkoper, noch de verplichting van de koper. 

- De verkoper mag uitdrukkelijk bij de eerste wanbetaling, zonder gerechtelijke tussenkomst, het bewuste materiaal ter plaatse buiten gebruik stellen of dit terugnemen, de tot dan toe gestorte sommen worden door beide partijen beschouwd als dekkende 

de waardevermindering van de bewuste machine en de afhaling door de verkoper als wederveroop voor de waarde van het nog openstaande bedrag. 

- De koper gaat de verbintenis aan het materiaal als goede huisvader te gebruiken en het in onberispelijke staat te onderhouden, regelmatig de belastingen door de Staat, de Provincie of de Gemeente op voornoemd materiaal gelegd te betalen. 

-Hij verbindt er zich toe het materiaal voor zijn juiste waarde tegen brandgevaar en diefstal te verzekeren en zulks ten laatste bij de levering ervan. Hij verbindt er zich eveneens toe zijn personeel tegen ongevallen en tegenover derden te verzekeren. De 

verkoper wijst alle aansprakelijkheid af, ingeval deze verplichtingen niet kunnen nageleefd worden. 

- De koper verklaart uitdrukkelijk dat hij het materiaal niet zal verhuren, gedeeltelijk of geheel exporteren, verkopen of er verandering aan toebrengen, zolang hij al zijn verplichtingen niet vervuld heeft. Tot aan de gehele betaling van het materiaal zal hij 

verplicht zijn het materiaal te tonen op ieder bezoek van de verkoper en deze laatste te verwittigen bij verandering van woonplaats of verplaatsing van het materiaal. 

- Indien wij ons verplicht zouden zien de betaling van het factuurbedrag gerechtelijk te vorderen, wordt het bedrag verschuldigd op de datum van het inleidend rechtsexploot, verhoogd met 10% ten titel van forfaitaire vergoeding voor buitengerechtelijke 

kosten, dit met een minimum van 50 Euro. 

-Wanneer de koper een technische opleiding behoeft, wordt deze in onze fabriek gegeven. De opleiding, gegeven ten huize of op de werkplaats van de koper zijn ten zijnen last. 

- Indien er geen opleiding gewenst wordt, vervalt de waarborg toegestaan zoals hierboven beschreven. 

Betwistingen: 
- Alle geschillen van welke aard ook rechtstreeks op onrechtstreeks, voortspruitend uit het onderhavig contract, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout. Er werd derhalve tussen de partijen uitdrukkelijk overeengekomen 

dat, zo de betaling van de koopprijs geheel of gedeeltelijk gebeurt (of ook achteraf aanvaard wordt) onder vorm van geaccepteerde wissels, alle betwistingen over in vorderingen van deze wisselbedragen, zelfs indien deze wissels ondertekend of 

gedomicilieerd mochten zijn buiten het rechtsgebied van de rechtbanken van Turnhout en daarenboven zelfs geen verwijzing mochten dragen naar de onderhavige aankoop overeenkomst, waarvan ze gehele of gedeeltelijke betaling uitmaken, exclusief 

behoren tot de territoriale bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout. 

- De verkoper behoudt zich echter steeds het recht voor, in om het even welk geval en ongeacht de redenen, de betwistingen te brengen voor de bevoegde rechtbank van de woonplaats van de koper. 

- Indien een koper een bestelbon zou willen annuleren kan dit slechts door de verkoper, in het bevestigend geval, aanvaard worden mits een schadelosstelling van 20% op het netto bedrag van de waarde vermeld op de bestelbon. Deze schadeloosstelling 

met de voorbereidende administratie en productiekosten dekken. 

- Onze voordelen worden slechts toegekend op voorwaarde van de goede beëindiging onze gezamenlijke handelsoperaties. 

Algemene verhuurvoorwaarden: 
1 DUUR VAN DE HUUR: 

a. Begindatum is de dag waarop het gehuurde goed ter beschikking van de huurder wordt gesteld door reservering, door verzending of door afhaling, of op de enige andere wijze. 
b. Einddatum is de dag waarop het gehuurde goed terug in ons magazijn binnenkomt, zelfs indien het door onze diensten wordt afgehaald. 
c. Huurperiode is de tijdsduur waarin begin-en einddatum zijn begrepen. 

2 VERZENDING 
Het vervoer heen en terug zowel bij het begin als bij het einde vinden plaats op kosten en risico van de huurder. 

3 HUURPRIJS 
a.  Deze wordt aangerekend aan de prijs en per tijdseenheid bepaald in de overeenkomst voor zover de werktijd van 8 uren per dag, 40 uren per week of 160 uren per maand niet worden overschreden. Indien zulks wel het geval zou zijn, wordt 

de overeengekomen prijs in dezelfde verhouding verhoogd. 
b. De volle huur is eveneens verschuldigd indien bovengenoemde werktijden niet bereikt worden. 

4 BETALING 
a. De huurprijs verhoogd met de prijs van de gedane levering en alle wettelijke heffingen zijn verschuldigd bij de begindatum (1a) en betaalbaar op de plaats waar de zetel van de verhuurder is gevestigd.  
b. De huurder stemt er uitdrukkelijk mee in het gehuurde goed onmiddellijk aan de verhuurder terug te bezorgen op diens eerste verzoek, ingeval er twijfel kan ontstaan zijn omtrent  de solvabiliteit van de huurder (bv vertraging in de 

betalingen, protest, concordaat, faillissement en dergelijke) 
c. Op iedere vordering die laattijdig wordt betaald wordt zonder voorafgaandelijke aanmaningen een intrest van 1,5% per ondeelbare periode van een maand aangerend. Onafhankelijk van deze overeengekomen intrest en na het verstrijken van 

een maand na datum van de rekening is een forfaitaire en onherleidbare vergoeding verschuldigd van 10% met een minimum van 25,00 Euro. Ook deze vergoeding zal verschuldigd zijn zonder voorafgaandelijke aanmaning. 
d. Behoudens schriftelijk bezwaar per aangetekend schrijven binnen de acht dagen, worden onze facturen en rekeninguittreksels  aangezien als definitief aanvaard door de huurder en betaald bij ontvangst. 

5 BORG 
Deze stemt behoudens afwijking overeen met de huurprijs voor 1 maand en is terug betaalbaar onder afhouding van alle verschuldigde sommen. 

6 Plichten VAN DE VERHUURDER 
a. Hij verplicht er zich toe het gehuurde goed in onberispelijke en gebruiksklare staat over te dragen aan de huurder. De brandstoftank van de machine is gevuld. 
b. Hij stelt het gehuurde goed voor de overeengekomen huurperiode ter beschikking van de huurder. 
c. Hij laat de huurder toe vooraf de staat van het gehuurde goed na te gaan en zijn bemerkingen te maken. 
d. De verhuurder staat ter beschikking van de huurder om hem alle nodige gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften te verstrekken, die de huurder mocht nodig achten. 

7 PLICHTEN VAN DE HUURDER 

a. De huurder verbindt er zich toe het gehuurde goed tegen overbelasting en beschadiging te beschermen, het volgens de gebruiksvoorschriften vakkundig en deskundig te gebruiken en te onderhouden en het na gebruik in gereinigde 
onberispelijke staat terug te bezorgen, gevuld met de gepaste brandstof. 

b. De Huurder aanvaardt het aanrekenen van elke tussenkomst of levering nodig om het gehuurde goed terug in onberispelijke staat te stellen, zoals voorzien in 7a 
c. De huurder dient zich behoorlijk te verzekeren tegen alle risico’s voor het gebruikte materiaal. Hij blijft in ieder geval ertoe gehouden de verhuurder onmiddellijk te verwittigen binnen de 24 uren van ieder verlies, brand, diefstal, beschadiging 

door derden enz… Hij aanvaardt tevens dat hij volledig aansprakelijk is voor het gehuurde goed en de vervangingswaarde zal betalen indien het hem om een of andere reden, zelfs ingeval van overmacht of indien hij hiervoor niet 
verantwoordelijk is, niet mogelijk is het gehuurde goed terug te geven in de staat waarin hij het ontvangen heeft.  De huur loopt tot volledige vereffening van dit laatste bedrag. 

d. De huurder zal enkel smeermiddelen en brandstoffen gebruiken van eerste kwaliteit; De kosten hiervan zijn te zijnen last. 
e. De Huurder doet voor eigen rekening elke controle uitvoeren eventueel vereist door het algemeen reglement op de Arbeidsbescherming, in de gevallen waarin zulk onderzoek verplicht zou zijn. Hij schikt zich eveneens naar alle 

wetsbepalingen  en reglementen van toepassing op het gebruik van het gehuurde goed; alle uitgaven in dit verband zijn te zijnen laste. 
f. De huurder verbindt er zich toe het gehuurde goed aan de verhuurder te tonden op diens eerste verzoek, om het toe te laten na te gaan of de voorschriften inzake onderhoud en gebruik stipt worden nageleefd. De huurder stemt er mee in 

dat de verhuurder het gehuurde goed waarvoor bovengenoemde bepalingen niet worden nageleefd op kosten van de huurder doet afhalen zonder enige schadevergoeding aan deze laatste. 
g. Ingeval het gehuurde goed defect geraakt tijdens het gebruik, zal de huurder het op eigen risico en kosten in een werkplaats van de verhuurder afgeven. 
h. De huurder ziet verder af van elke eis tot schadevergoeding, die verband houdt met schade ontstaan  door het gebruik van het gehuurde goed of op grond van bedrijfsonderbreking wegens defect, laattijdige levering enz. Deze opsomming is 

enkel exemplatief maar niet beperkend. 

8 ALGEMENE BEPALINGEN 
a. De huurder is alleen verantwoordelijk in de keuze van het materiaal dat hij huurt. De verhuurder kan hem daarin raadgeven zonder zich te verbinden. 

b. Door het materiaal in huur te nemen erkent de huurder voldoende kennis te hebben van het gebruik en de nodige handigheid te hebben om het gehuurde materiaal veilig te gebruiken zowel voor hemzelf als voor derden. Hij erkent tevens op 
de hoogt te zijn van alle veiligheidsvoorschriften ter zaken. 

c. Ingeval van aankoop van het gehuurde goed loopt de huur tot op het ogenblik van de betaling van de aankoopfactuur. De huur is in geen geval aftrekbaar bij aankoop. 

d. Alle gehuurde machines blijven uitsluitend eigendom van de verhuurder. Zij mogen niet verder verhuurd worden of naar het buitenland gebracht worden. 

e. Afwijkingen of aanvullingen aan deze overeenkomst  kunnen enkel geschieden met wederzijds schriftelijk akkoord van de huurder en de verhuurder. 

f. Ingeval van verbreking van de huurbelofte zal de huur volledig verschuldigd zijn, indien verhuring van het bedoeld goed in die periode niet mogelijk is. In ieder geval dient 20% van de overeengekomen huurprijs als schadevergoeding betaald te 
worden. 

g. De breker kan enkel gebruikt worden voor het verkleinen van afval. Gecertifieerde producten kunnen niet gemaakt worden met de gehuurde machine. H.M.B. licht de klant hiervan voorafgaandelijk in en kan niet verantwoordelijk gesteld 
worden voor het ontbreken van eventuele certificaten en/of keuringen. 

Alle geschillen die mochten ontstaan en waarover geen akkoord kan bereikt worden zullen aan de bevoegde rechtbanken van Turnhout voorgelegd worden. 


