
 
 

SOLAREC S.A. - ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 
Artikel 1 - Verkoopovereenkomst 
1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden ("AV") zijn van toepassing op 
elke verkoop die wordt gedaan door SOLAREC SA (hierna de "Verkoper" 
genoemd) of een van haar bevoegde vertegenwoordigers of 
dochterondernemingen. Ze zijn van toepassing op elke commerciële 
aanbieding, elke bestelling, elke orderbevestiging en elke overeenkomst, 
en sluiten alle aankoopvoorwaarden uit. 
1.2. Partijen kunnen afwijken van de AV door middel van specifieke 
clausules in de overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid prevaleert de 
specifieke clausule boven de clausule van de AV. De niet-aangevulde 
clausules blijven van toepassing.  
1.3. De aanbiedingen van de Verkoper zijn dertig (30) dagen geldig en 
vormen een overeenkomst vanaf de zuivere en eenvoudige aanvaarding 
ervan door de klant. Indien de klant wijzigingen in de bestelling voorstelt, 
vormt de orderbevestiging van de Verkoper de verkoopovereenkomst. 
Artikel 2 - Prijs 
2.1.  De prijzen zijn uitgedrukt in euro (EUR), alle belastingen en btw niet 
inbegrepen. 
2.2.  De prijzen zijn ExWorks (Incoterms 2010) en hebben alleen betrekking 
op de producten en diensten waarnaar in de overeenkomst wordt 
verwezen.  
2.3.  Alle belastingen, heffingen, douanerechten, compenserende 
bedragen of negatieve adhesie, heffingen of meer in het algemeen elke 
inning van Europese of nationale oorsprong, zijn voor rekening van de klant.  
2.4.  Wanneer de verkoopprijs, zelfs indirect, wordt gestuurd door een prijs 
die is vastgesteld door een nationale autoriteit of de Europese Unie 
(interventieprijs, veilingprijs, enz.), wordt elke verhoging onmiddellijk en 
automatisch doorberekend in de verkoopprijs. 
Artikel 3 - Betaling 
3.1.  Facturen worden opgemaakt bij levering en zijn betaalbaar binnen 
dertig (30) dagen, onder voorbehoud van aanvaarding van de 
kredietverzekering.  
3.2. De betaling door de klant is pas volledig als de rekening van de 
Verkoper volledig en onherroepelijk is gecrediteerd met het volledige 
bedrag. 
3.3.  Als een factuur niet op de vervaldatum is betaald, worden alle facturen 
van de klant opeisbaar. Bovendien kan de Verkoper elke levering 
opschorten tot betaling van het volledige bedrag. Elke factuur die op de 
vervaldag niet is betaald brengt, van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling, een verwijlintrest op van 0,5% per week van het totale 
bedrag van de factuur, met een forfaitair minimum van € 250,00.  
3.4. De Verkoper behoudt het eigendom van de goederen, zonder wijziging 
van de risico-overdracht, tot de volledige betaling van de bijbehorende 
factuur, zelfs in geval van wederverkoop, omvorming of incorporatie van 
de goederen. De Verkoper geniet van aanspraak op de goederen of op de 
verkoop- of wederverkoopprijs daarvan. 
Artikel 4 - Levering 
4.1.  Het risico gaat over bij levering, volgens de gekozen Incoterm, zelfs 
indien de klant de goederen niet daadwerkelijk in ontvangst neemt. 
4.2.  De klant is verplicht de goederen in ontvangst te nemen binnen de 
gestelde termijn en in overeenstemming met de voorwaarden die door de 
overeenkomst zijn vastgelegd. Het niet naleven van deze termijn leidt 
automatisch tot facturering van extra kosten, zoals opslagkosten, 
arbeidsuren en -kosten. 
4.3. De goederen die niet door de klant worden afgehaald bij contractuele 
levering, worden geïdentificeerd en opgeslagen voor rekening en risico van 
de klant. 
4.4. Wanneer de Verkoper het transport voor zijn rekening neemt, zijn de 
overeengekomen tijden indicatief. Wanneer de wachttijden bij het laden of 
lossen langer zijn dan de gebruikelijke twee uur, wordt een forfaitair 
wachttarief in rekening gebracht. 
4.5. Indien het product door grove nalatigheid van de Verkoper niet op de 
overeengekomen leveringsdatum wordt geleverd, heeft de klant recht op 
rente vanaf de contractuele leveringsdatum en ten belope van 0,5% van de 
aankoopprijs voor elke volledige week vertraging, maar in geen geval meer 
dan 5% van de aankoopprijs.  
Artikel 5 - Aansprakelijkheid 
5.1. De producten worden geacht te zijn aanvaard en goedgekeurd door de 
klant op het ogenblik van de inontvangstneming. De goedkeuring heeft 
betrekking op alle zichtbare gebreken die op het tijdstip van de overname 
na onderzoek van de goederen kunnen worden vastgesteld. 

5.2. Elke klacht moet binnen 24 uur schriftelijk (op de leveringsbon) worden 
gemeld door de klant, die een kopie naar de Verkoper zal sturen. Anders 
worden de goederen geacht conform te zijn. 
5.3. Elke klacht wegens verborgen gebreken die het product ongeschikt 
maken voor contractueel gebruik, moet door de klant op straffe van 
uitsluiting worden meegedeeld binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft 
vastgesteld of had moeten vaststellen, en uiterlijk binnen 30 dagen na de 
geplande leveringsdatum.  
5.4.  In geval van een gebrekkig product is de aansprakelijkheid van de 
Verkoper beperkt tot de vervanging van de goederen of de terugbetaling 
van de kostprijs van het gebrekkige product, naar het oordeel van de 
verkoper, zonder verdere schadevergoeding van welke aard dan ook. 
5.5.  De aansprakelijkheid van de Verkoper is altijd beperkt tot directe 
schade, met uitsluiting van gevolg- of indirecte schade (productieverlies, 
winstderving, verhoging van de algemene kosten, enz.). 
Artikel 6 - Private Labelling 
6.1. De klant die een persoonlijke verpakking en etikettering wenst, draagt 
de ontwikkelingskosten en alle daarmee verband houdende kosten, 
evenals de kosten voor alle eventuele gevraagde of wettelijk verplichte 
wijzigingen. 
6.2. Een niet-restitueerbare aanbetaling van ontwikkelingskosten en 20% 
van de kosten van het decor is vereist als vooruitbetaling van de 
ontwikkelingskosten. 
6.3. Afhankelijk van het product en de productielijn is zowel een minimale 
productiehoeveelheid als een minimale productiegang en een minimale 
hoeveelheid die per transport moet worden geleverd. 
6.4. Bij niet-naleving van bovengenoemde minima zal de klant een 
schadevergoeding betalen. 
6.5. Bij een wijziging van het decor gedurende de loop van de 
overeenkomst, zullen de decorvoorraad, de productvoorraad, de 
opslagkosten en de vernietigingskosten aan de klant worden gefactureerd. 
6.6. Goederen opgeslagen onder private label waarvan de vervaldatum 1/3 
van de termijn heeft benaderd, zodat slechts 2/3 van de termijn overblijft 
voordat de vervaldatum wordt bereikt, worden verzonden, geleverd en 
gefactureerd aan de klant. 
Artikel 7 - Persoonsgegevens 
De Verkoper zal de persoonlijke gegevens van de klant en een eventuele 
derde partij verwerken in overeenstemming met de Europese Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Artikel 8 - Overmacht 
De Verkoper heeft het recht om de nakoming van zijn verplichtingen op te 
schorten als deze wordt verhinderd of onredelijk bezwarend wordt 
gemaakt als gevolg van een onvoorziene en onoverkomelijke gebeurtenis 
die de Verkoper of een van zijn leveranciers treft, zoals een 
overheidsbesluit, brand, extreme weersomstandigheden, oorlog, 
epidemie, pandemie, algemene mobilisatie, opstand, embargo, vordering, 
inbeslagname, staking, uitsluiting, tekort aan grondstoffen en beperking 
van energie. 
Artikel 9 - Annulering/beëindiging van de verkoop 
9.1. De Verkoper kan de verkoop van rechtswege ontbinden door middel 
van een schriftelijke kennisgeving aan de klant, in het bijzonder in geval 
van: (i) huidige of redelijkerwijs zekere toekomstige vertraging of niet-
nakoming van de verplichtingen van de klant uit hoofde van de 
overeenkomst; (ii) faillissement, insolventie, beslaglegging, surseance van 
betaling of een soortgelijke gebeurtenis bij de klant; (iii) staking of 
wezenlijke wijziging van de bedrijfsactiviteiten; (iv) overmacht die meer 
dan 3 maanden duurt. 
9.2. In de hierboven genoemde gevallen is de klant aansprakelijk voor een 
forfaitaire schadevergoeding van 15% van de verkoopprijs, onverminderd 
bijkomende schadevergoedingen. 
Artikel 10 - Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid 
10.1. De overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan het Belgische 
recht, met uitsluiting van de Uniforme Wetten van 1 juli 1964 betreffende 
de internationale verkoop van goederen en het Verdrag van Wenen van 11 
april 1980 betreffende overeenkomsten voor de internationale verkoop 
van goederen. 
10.2. Elk geschil tussen partijen met betrekking tot de geldigheid, 
interpretatie, uitvoering of niet-uitvoering van de overeenkomst, moet 
uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van Luik (België), of aan 
enige andere jurisdictie die de Verkoper naar eigen goeddunken bepaalt.  
 

 
 


