
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN - VAN DER ERVE NV (versie 30/03/2021) 

Artikel 1: Definities  
 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
1.1 leverancier: Van der Erve NV, met maatschappelijk zetel te 1930 Zaventem, Weiveldlaan 41 en met 
ondernemingsnummer 0440.795.120 (RPR Brussel, Nederlandstalig). 
1.2 klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, dan wel diens rechtsopvolger(s), die met de leverancier een 
overeenkomst sluit;  
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tot het leveren van producten door de leverancier aan de klant, waarvan deze 
algemene voorwaarden integraal deel uitmaken.  
 
Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden – totstandkoming overeenkomst 
 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en iedere overeenkomst tussen de leverancier 
en de klant, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. 
2.2 De leverancier is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat, indien de 
leverancier dit doet voor lopende bestellingen, de leverancier daartoe een geldige reden dient te hebben.  
Voor lopende bestellingen zullen de wijzigingen slechts toepasselijk zijn indien de leverancier de klant tenminste één 
maand voor de inwerkingtreding van de wijzigingen in kennis heeft gesteld. De klant is door deze wijzigingen gebonden, 
tenzij hij de overeenkomst schriftelijk heeft opgezegd vóór de datum waarop de wijzigingen van kracht worden.  
Op nieuwe bestellingen (en overeenkomsten) zijn de gewijzigde algemene voorwaarden onmiddellijk van toepassing. 
2.3 Algemene verkoop-, inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. 
2.4. Bij gebrek aan een door beide partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst, komt een overeenkomst ook tot 
stand in de volgende gevallen: (1) de leverancier heeft een order van de klant schriftelijk bevestigd, (2) de klant heeft een 
offerte van de leverancier (schriftelijk of mondeling) aanvaard en/of (3) de leverancier geeft uitvoering aan een mondeling 
order van de klant zonder dat de klant per kerende tegen deze uitvoering protesteert.  
2.5. Eventuele wijzigingen in en aanvullingen op de order of een reeds bestaande overeenkomst door de klant zijn voor de 
leverancier niet bindend indien zij niet schriftelijk werden aanvaard door de leverancier. 
 
Artikel 3: Prijzen en betalingsvoorwaarden  
 
3.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en andere van overheidswege geldende heffingen. 
3.2 Alle facturen zijn contant betaalbaar in België tenzij anders schriftelijk en uitdrukkelijk werd overeengekomen.   
3.3 Op straffe van verval van recht moet de klant elke klacht of protest met betrekking tot een factuur aangetekend zenden 
aan de leverancier uiterlijk binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur. Bij gebreke daaraan wordt de klant geacht de 
factuur te hebben aanvaard. 
3.4 Bij laattijdige betaling van een factuur is de klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder in gebrekestelling een 
verwijlinterest verschuldigd ten belope van 12% per jaar  op het factuurbedrag als ook een forfaitaire schadevergoeding 
voor alle invorderingskosten , gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van EUR 50.  Bovendien heeft de 
leverancier dan het recht om onmiddellijke betaling te vorderen van alle andere nog niet vervallen facturen. 
3.5 Iedere laattijdige betaling, zelfs gedeeltelijk, vanwege de klant laat de leverancier toe om de overeenkomst van 
rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling te ontbinden via een loutere schriftelijke kennisgeving (inclusief via e-
mail). De verwijlintresten, evenals de forfaitaire schadevergoeding, blijven aan de leverancier verschuldigd onafgezien van 
de ontbinding van de overeenkomst. 
 
Artikel 4: Bestellingen en levering 

4.1 Voor bestellingen met opmaak van exportdocumenten zal een toeslag van 50 EURO aangerekend worden indien het 
totale factuurbedrag kleiner is dan € 2.000,-. Voor bestellingen uit ons stockprogramma geldt een minimum bruto 
factuurbedrag per land/regio. Indien de bestelling onder dit minimum bedrag blijft, kan een transporttoeslag aangerekend 
worden. 
4.2 De eerste levering van producten gebeurt steeds op basis van een pro forma factuur. Na ontvangst van de betaling van 
deze pro forma factuur zal de levering van de bestelde producten uitgevoerd worden. 
4.3 Het risico op verlies of beschadiging van  de producten gaat over op de klant op het moment dat de leverancier de 
zaken op overeengekomen tijdstip en plaats aan de klant ter beschikking stelt. 



 

 

 
Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud 

5.1 Ongeacht de overeengekomen verkoopsvoorwaarden of eventueel gestelde zekerheid, blijven alle door de leverancier 
geleverde producten eigendom van de leverancier totdat de volledige koopprijs door de leverancier is ontvangen en 
bovendien alle overige vorderingen die de leverancier op de klant heeft of zal verkrijgen zijn voldaan. 
5.2 Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan mag deze de producten niet verpanden of aan 
derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien de koper de 
aan de leverancier toebehorende producten zelf verwerkt of doorverkoopt, draagt hij (vanaf de totstandkoming van de 
overeenkomst) aan de leverancier ten titel van pand alle schuldvorderingen over die voortkomen uit die verwerking of 
doorverkoop.  
5.3 Indien de klant in verzuim is ten aanzien van een of meer van de in het eerste lid genoemde vorderingen, heeft de 
leverancier het recht zonder nadere aankondiging de producten waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt in bezit te 
nemen en ofwel deze voor rekening en risico van de klant te bewaren totdat volledige betaling is ontvangen, ofwel deze 
aan derden te verkopen en de verkoopopbrengst minus alle daarmee gepaard gaande kosten te verrekenen met de schuld 
van de klant. De klant blijft in alle gevallen gehouden de overeengekomen koopprijs van de zaken integraal te voldoen. 
 
 
Artikel 6: Annulering- ontbinding van rechtswege 

6.1 Indien op aanvraag van de klant de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort wordt, zal de 
facturatie geschieden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling zich bevindt.  Dit bedrag wordt verhoogd met een 
bijkomende forfaitaire schadevergoeding van 50% op de oorspronkelijke prijs van de bestelling. 
6.2 De leverancier heeft het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te 
ontbinden ingeval van faillissement, gerechtelijk akkoord of kennelijk onvermogen, het niet of niet-tijdig betalen van de 
door de klant beschuldigde bedragen, een tekortkoming die niet wordt hersteld binnen de 7 dagen na daartoe in gebreke 
te zijn gesteld door de leverancier alsook het verstrekken van onjuiste gegevens nopens de identiteit en/of woonplaats van 
de klant. 
 
Artikel 7: Klachten 

7.1 Iedere klacht, omtrent geleverde producten, dient om geldig te zijn, schriftelijk en ten laatste binnen de 5 dagen 
volgend op de ontvangst der producten, bij de leverancier ingediend te worden. Bij afwezigheid van tijdig protest zullen de 
geleverde producten als door de klant aanvaard beschouwd worden. 
7.2 Verborgen gebreken die pas later zichtbaar zouden worden dient de klant op straffe van verval aan de leverancier te 
melden binnen twee werkdagen nadat de klant ze heeft ontdekt. 
  
Artikel 8: Aansprakelijkheid 

8.1 De aansprakelijkheid van leverancier is in alle gevallen beperkt tot – naar keuze van de leverancier – restitutie van (een 
gedeelte van) de koopprijs of kosteloze vervanging van de geleverde producten. 
8.2 De leverancier is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraging in de levering of voor welke andere 
gevolgschade dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winsten). 
 
Artikel 9: Toepasselijk recht en jurisdictie 

9.1 Op deze algemene voorwaarden alsook alle offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Belgisch 
recht van toepassing, met uitsluiting evenwel van het Weens Koopverdrag. 
9.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van 
toepassing zijn dan wel deze voorwaarden zelf, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandstalige rechtbanken 
te Brussel. 
   

Artikel 10:  Nietige bepalingen 

Indien en voor zover een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk nietig of vernietigbaar zou(den) blijken te zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De 
nietige c.q. vernietigbare bepaling zal in overleg tussen partijen worden vervangen door een bepaling die de strekking en 
betekenis van die eerdere bepaling zo dicht mogelijk benadert.  
 
 


