
 

 
 
 
 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN  
TOEPASSELIJKHEID - Enkel huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing, behoudens anders afwijkende bijzondere voorwaarden. De ongeldigheid van één 
van de bedingen doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bedingen. Iedere toepasselijkheid van tegenstrijdige algemene voorwaarden van de medecontractant 
wordt uitgesloten. 
TOTSTANDKOMING 
1. Elke bestelling bindt de klant definitief, ongeacht de wijze waarop zij tot stand kwam (post, telefoon, fax, email, mondeling,…) Dit geldt ook voor meerwerken die door alle 
middelen kunnen worden bewezen. 
2. De werken die ons toevertrouwd worden, worden uitgevoerd naar best vermogen. De wisselstukken die wij nodig achten te vervangen worden vervangen. 
3. De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren bij gegronde redenen, waaronder onvermogen, procedure wet continuïteit ondernemingen,… 
4. Indien de klant de bestelling zonder gegronde reden wenst te annuleren, is hij gehouden tot het betalen van een forfaitaire vergoeding van 30% van de prijs, onverminderd het 
recht om bijkomende schade aan te tonen. Bij maatwerk of bijzondere vereisten is integrale betaling verschuldigd. Bij annulatie door de verkoper is een gelijkaardige vergoeding 
verschuldigd. 
5. De bestelling of de aanvaarding van de offerte is slechts geldig mits uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van IDE AUTOMOTIVE 
ADVIES - Het verstrekken van adviezen gebeurt volledig vrijblijvend en zonder enige verantwoordelijkheid. 
OFFERTE - Een offerte is geldig voor de erop vermelde duur. Bij gebreke aan vermelding van enige duur is een offerte 1 maand geldig vanaf de aanbieding of offertedatum. De 
prijsaanduiding geldt enkel voor het voorwerp en de hoeveelheden vermeld op de offerte en zijn steeds onderhevig aan de eventuele schommelingen van de prijzen van de 
grondstoffen en de lonen. 
PLAATS - Iedere overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten te vestiging Pittem of vestiging Maldegem. 
LEVERING - Leveringstermijnen worden enkel ten indicatieve titel opgegeven en houden geen resultaatsverbintenis in. Stakingen en gevallen van overmacht rechtvaardigen 
elke vertraging in de levering zelfs voor leveringen die bij bijzondere contractuele bepaling onderworpen zijn aan boete of schadevergoeding. Wijzigingen in de bestellingen leiden 
automatisch tot het verval van de opgegeven leveringstermijnen. De levering en aanvaarding van de goederen gebeurt in onze onderneming te vestiging Pittem of vestiging 
Maldegem. Het transportrisico is geheel ten laste van de klant. 
PRIJS – Onze prijzen zijn richtinggevend, zonder verbintenis en kunnen eenzijdig worden gewijzigd zonder verwittiging volgens economische evolutie. Omwille van de 
verbeteringen en vervolmakingen die onze producten regelmatig ondergaan, behouden wij ons het recht voor de vermelding en gegevens in onze catalogen en tarieven zonder 
voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Behoudens andersluidende bepaling worden onze goederen verkocht, geplaatst noch aangesloten, toebehoren voor plaatsing en voor 
aansluiting niet inbegrepen. Onze goederen worden gefactureerd af magazijn, port, taksen en kosten niet inbegrepen 
BETALING - Onze facturen zijn contant, netto en zonder korting betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal op het 
factuurbedrag van rechtswege en zonder  ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 1% per maand. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld 
op de vervaldag wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van 125€ en een maximum van 2.500,00€ zelfs bij toekenning van 
termijnen van respijt. Deze verhoging belet in geen geval de aanrekening van de hoger voorziene intresten. De niet-betaling van één factuur brengt de opeisbaarheid van alle 
andere openstaande facturen met zich mee. IDE AUTOMOTIVE behoudt zich het recht voor om de overeenkomst, van rechtswege zonder ingebrekestelling te verbreken, in 
geval van niet betaling van de facturen op de vervaldag en in het geval de klant in gebreke blijft zijn verplichtingen na te komen, in welk geval zij van rechtswege ontbonden zal 
zijn ten nadele van de klant die dan zal gehouden zijn tot een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op het bedrag van het contract. Zo de geleden schade door IDE AUTOMOTIVE 
hoger ligt, zal de volledige schade vergoed dienen te worden. Bij gebeurlijke gerechtelijke vervolging zijn de gerechtskosten evenals de relevante invorderingskosten steeds ten 
laste van de klant/schuldenaar. In geval van betwisting van een gedeelte van de factuur, ontslaat dit de klant niet van betaling van het onbetwiste gedeelte ervan binnen de 
gestelde termijn. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de klant of opdrachtgever. Het trekken en/of 
aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de algemene voorwaarden. 
KLACHTEN - Klachten in verband met zichtbare gebreken of niet-conforme leveringen dienen binnen de 8 dagen na de levering, aflevering van de wagen, schriftelijk en per 
aangetekend schrijven worden overgemaakt. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard en is iedere aansprakelijkheid van IDE 
AUTOMOTIVE voor zichtbare gebreken of niet-conformiteit uitgesloten. Verborgen gebreken dienen binnen een termijn van 8 werkdagen nadat de koper deze gebreken heeft 
vastgesteld of normaliter had moeten vaststellen, per aangetekend schrijven meegedeeld te worden en in ieder geval binnen een termijn van 3 maanden na de datum van de 
levering. Na het verstrijken van deze termijn kan IDE AUTOMOTIVE niet meer aansprakelijk worden gesteld op grond van onzichtbare gebreken. Terugzendingen worden slechts 
aanvaard na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord en gebeuren franco. De feitelijke vaststelling van het voorwerp van de klacht moet tegensprekelijk gebeuren binnen de 3 dagen 
na ontvangst van de hierboven bedoelde schriftelijke klacht. 
WAARBORG - Wij garanderen onze uitrustingen en machines gedurende 6 maanden te rekenen vanaf de levering, tegen constructie en materiaalfouten, op voorwaarde dat de 
vastgestelde gebreken niet te wijten zijn aan normale sleet, een tekort aan onderhoud en reiniging, ongeschikte smering, verkeerd demonteren en/of hermonteren, noch aan 
kwaad opzet, nalatigheid, overbelasting, aanwezigheid van vreemde lichamen in het mechanisme of aan gevallen van overmacht zoals brand, vochtigheid, vorst, enz. en  niet te 
wijten is aan een handeling uitgevoerd door de klant, zijn aangestelde of een derde. Dit alles op voorwaarde dat de fabrikant van  het geleverde product, goed of uitrusting zelf 
deze garantie verstrekt. De waarborg kan slechts worden ingeroepen wanneer zij IDE AUTOMOTIVE tijdig in kennis heeft gesteld van de defecten, onregelmatigheden, 
beschadigingen of defecten. Wij behouden ons het recht voor het nakomen van de waarborg op te schorten tot integrale betaling werd bekomen van de prijs en tot nakoming van 
de contractuele verplichtingen van de klant. De toepassing van de waarborg doet geen nieuwe termijn lopen. Op wisselstukken is enkel de waarborg van toepassing die door de 
leverancier van deze wisselstukken aan ons wordt gegeven en dit in dezelfde voorwaarden. In geval van klacht van herstelde stukken eisen wij een nazicht op de wagen door 
onze diensten. 
AANSPRAKELIJKHEID 
1. De aansprakelijkheidsbeperkingen in hoofde van de leverancier en fabrikant gelden eveneens in hoofde van IDE AUTOMOTIVE. Wij kunnen evenmin aansprakelijk zijn voor 
onjuiste of gebrekkige technische specificaties verstrekt door de fabrikant of leverancier. 
2. Elke bewerking of wijziging aan de goederen uitgevoerd door de koper, of een willekeurige derde, heeft het automatisch verval van onze aansprakelijkheid tot gevolg. 
3. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het op zijn kosten vervangen van de gebrekkige goederen, zonder enige verdere vergoeding wegens rechtstreekse of onrechtstreekse 
schade. Bij onmogelijkheid tot vervanging is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximum het bedrag van de factuur, zonder enige verdere vergoeding wegens rechtstreekse 
of onrechtstreekse schade. 
4. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor schade tengevolge van andersoortig gebruik van de geleverde goederen. 
5. Alle gevallen van overmacht ontslaan ons van alle verantwoordelijkheid voor het niet uitvoeren van haar verplichtingen. 
EIGENDOM – partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de geleverde materialen en goederen, zelfs wanneer deze worden gebruikt, eigendom blijven van IDE AUTOMOTIVE tot 
volledige betaling van de prijs, kosten en taksen door de klant. De klant verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de goederen niet te verwerken, te vervreemden of als zekerheid te 
geven zolang zij eigendom zijn van de verkoper. Worden de goederen toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende koopprijs in de plaats van de geleverde 
goederen. Tevens dient de klant zich te verzetten tegen eventuele inbeslagname, waarna de klant IDE AUTOMOTIVE per kerende schriftelijk in kennis stelt. Bij overtreding wordt 
de verkoopprijs onmiddellijk opeisbaar, onverminderd het recht van IDE AUTOMOTIVE voortvloeiende uit het eigendomsvoorbehoud. 
RISICO - De koper draagt vanaf de totstandkoming van de overeenkomst het risico voor beschadiging, verlies of vernieling. 
RECHT - Alleen de rechtbanken van eerste aanleg te West-Vlaanderen, afdeling Brugge, het Vredegerecht te Tielt of de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge zijn 
bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag inzake internationale verkoop wordt uitgesloten. 


