
ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 

 

1. De bvba CorkSol. heeft haar maatschappelijke zetel te Heidebloemstraat 6, 3660 Opglabbeek en is ingeschreven in de Kruispuntbank der 
Ondernemingen onder het nummer BE0848.816.217.  

2. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de orderbevestiging/bestelbon en ondertekend voor 

akkoord door de koper, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.  
3. CorkSol. kan ten alle tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds 

de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de tot stand koming van de overeenkomst.  

4. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen 
ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De 

koper heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.  

5. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen 
partijen overeengekomen.  

6. In geen geval zal de contractuele en/of de buitencontractuele aansprakelijkheid van CorkSol. verder reiken dan de factuurwaarde van de 

geleverde producten. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals (niet-limitatief) winstderving, verlies van informatie, strafsancties, 
verlies van cliënteel etc. wordt expliciet uitgesloten.  

7. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de 8 kalenderdagen na de 

levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.  

8. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de 

datum en het nummer van de factuur te vermelden.  

9. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 10 kalenderdagen vanaf factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de bankrekening van 
CorkSol. met het nummer zoals vermeld op de factuur.  

10. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling 

verwijlrente verschuldigd, gelijk aan 10%. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de hoofdsom minimum 
150€ excl. BTW.  

11. In geval van annulering van de bestelling door de koper is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 30%  

van de waarde van de bestelling, met een minimum van 125 euro. en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud om een hogere schadevergoeding te 
eisen.  

12. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.  

13. Indien de verkoper (met inbegrip van zijn aangestelde of werknemers) aansprakelijk mocht zijn voor enige schade in de uitvoering van 
voorliggende overeenkomst, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot datgene wat in dit artikel is bepaald.  

De verkoper is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst indien die schade is 

veroorzaakt door zijn opzettelijke fout of zijn bedrog. Voor overige fouten is de aannemer niet aansprakelijk. Schade die het gevolg is van 
toeval of overmacht, valt ten laste van de koper.  

De aansprakelijkheid van de aannemer is in alle omstandigheden alleszins beperkt tot het factuurbedrag excl BTW van de door hem aan de 

koper geleverde producten of althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  

Ingeval de schade door een verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van de verkoper steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk 

door zijn verzekeraar wordt uitgekeerd.  

De verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, nooit voor indirecte schade , met inbegrip van doch niet uitsluitend 
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade aan derden.  

14. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten 
gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d.  

15. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te 

beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.  
16. Indien de koper een bestelling plaatst bij de verkoper zal er een voorschot van 30% betaald en ontvangen worden op een door CorkSol. 

opgegeven bankrekeningnummer alvorens het overgaan tot het definitief plaatsen van een bestelling bij fabrikant. 

17. Hierna wordt een eindfactuur opgemaakt, levering geschiedt pas na ontvangst van het openstaand resterend bedrag. 
18. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een 

termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de 

goederen in afwachting van levering of afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.  
19. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.  

20. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als 

ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.  

21. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of 

woonplaats heeft.  

22. De goederen worden verzonden op risico van de koper, tenzij ingeval van opzet of grove schuld in hoofde van de vervoerder. De 
vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.  

23. Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst en al hetgeen uit deze overeenkomst voortvloeit. 

24. Kleur- of samenstellingsverschillen tussen een kleurstaal en de werkelijk uitgevoerde werken kunnen steeds optreden en zijn toe te 

schrijven aan de natuurlijke grondstoffen en de weersomstandigheden. 

25. Uw persoonsgegevens worden door CorkSol. verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw 
bestelling/aankoop en voor direct marketing  (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om 

te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op 

admin@corksol.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen 
over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak 

van gegevensverwerking vindt u op www.corksol.be. 
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