
R.I.C. BVBA – ALGEMENE VOORWAARDEN  
1. Toepassingsdomein 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die de koper bij de verkoper plaatst en op al onze 
verkoopovereenkomsten, met inbegrip van de overeenkomsten voor de levering van diensten. 
Deze algemene voorwaarden sluiten alle algemene en bijzondere voorwaarden van de koper uit, tenzij de verkoper ze schriftelijk 
aanvaardt. Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden is toegestaan zonder de schriftelijke bevestiging van de verkoper. 
Elke bestelling zal slechts door de verkoper worden aanvaard door de schriftelijke bevestiging van de bestelling aan de koper, of door de 
effectieve levering van de betreffende producten en/of diensten.  
Behoudens bewijs van het tegendeel verklaart de koper een exemplaar van deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen. 
 

2. Facturering en betaling 
Het op de factuur vermelde bedrag is het bedrag op de dag van de bestelling. Het is een nettobedrag, inclusief BTW en belastingen. 
De verkoper kan een aanbetaling eisen die bij de plaatsing van de bestelling wordt vermeld en bepaald. 
Elke klacht over de factuur moet, met een aangetekend schrijven, de verkoper uiterlijk binnen de 8 werkdagen na de ontvangst van de 
factuur bereiken, zo niet zal ze niet in aanmerking worden genomen. 
Tenzij anders bepaald, zijn al onze facturen in euro betaalbaar, contant bij levering en zonder disconto. 
Elke wanbetaling leidt tot de toepassing van rechtswege en zonder ingebrekestelling van een forfaitaire en onherroepelijke 
schadevergoeding van 10%, met een minimum van € 75,00 plus een verwijlinterest van 1% per begonnen maand, berekend op het totale 
bedrag van de factuur.  
 
3. Levering 
De leveringstermijnen worden ter indicatie gegeven en een vertraagde levering kan nooit aanleiding geven tot de opzegging door de koper 
van de verkoopovereenkomst of tot de betaling van een schadevergoeding door de verkoper. 
Deze clausule is niet van toepassing op een koper die met niet-professionele doeleinden handelt en wettelijke rechten geniet. 
Daarnaast heeft de verkoper het recht de verkoop van zijn producten te weigeren afhankelijk van de beschikbaarheid en de toereikendheid 
van zijn voorraad of om elke andere legitieme reden, en behoudt hij zich het recht voor om deelleveringen uit te voeren. 
Tenzij anders bepaald, zijn de leveringskosten voor rekening van de koper en worden ze gefactureerd. 
  
4. Eigendomsvoorbehoud 
De geleverde producten blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs, met inbegrip van eventuele 
verwijlinteresten en schadevergoedingen. Indien de prijs op de vervaldag niet is betaald, heeft de verkoper het recht de producten op 
kosten van de koper terug te nemen. 
 

5. Garantie 
5.1 Koper die met professionele doeleinden handelt 
Elk zichtbaar gebrek of afwijking van de conformiteit van de geleverde producten moet worden gemotiveerd en gemeld aan de verkoper, 
met een aangetekend schrijven, binnen de 8 werkdagen na de levering van de producten.  
De ontvangst van de producten door de koper of zijn aangestelde dekt alle gebreken die op het ogenblik van de levering kunnen worden 
vastgesteld. 
Gedurende een periode van 1 jaar vanaf de levering van de producten is de garantie van de verkoper uitsluitend beperkt tot ofwel de 
reparatie of de vervanging van de defecte producten door een conform goed, ofwel de teruggave of vermindering van de gefactureerde 
prijs, zonder andere schadevergoeding. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade die gezamenlijk wordt veroorzaakt door een gebrek 
van de producten en een fout van het slachtoffer of een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is.  
De garantie vervalt na deze periode van één jaar. 
5.2 Koper die met niet-professionele doeleinden handelt 
De garantie voor de koper met niet-professionele doeleinden, die over wettelijke rechten beschikt, is de garantie voor de verkoop van 
verbruiksgoederen en wordt niet beïnvloed door deze garantie. 
 

6. Beëindiging  
In het geval van een eenzijdige beëindiging van een verkoop door de koper, is deze de verkoper bij wijze van schadevergoeding een som 
verschuldigd die gelijk is aan 30% van de waarde exclusief BTW van de verkoopprijs. 
 
7. Overmacht 
Elk geval van overmacht dat de partijen of hun leveranciers treft en de uitvoering van hun respectieve plichten vertraagt of belet, zal de 
uitvoering van hun respectieve plichten opschorten. 
De partij die zich op een dergelijk voorval beroept, zal de andere partij zo snel mogelijk het bewijs van de overmacht leveren.  
Geen van de partijen kan in dit geval een schadevergoeding van de andere partij eisen. 
 

8. Onderaanneming en overdracht 
De verkoper kan de uitvoering van de verkoop geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan een derde zonder het voorafgaande akkoord van de 
koper.  
De verkoper kan de verkoop geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van de koper. 
 

9. Toepasselijk recht en bevoegdheid 
Deze algemene voorwaarden worden geregeld door het Belgische recht, ook bij een vordering tot vrijwaring. 
Elk geschil over de totstandkoming, de uitvoering en de interpretatie van deze algemene voorwaarden en over de overeenkomsten waarop 
zij van toepassing zijn dat niet minnelijk kan worden opgelost, zal worden voorgelegd aan de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken 
van Brussel, onverminderd de toepasselijke bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek in het geval van een geschil tussen de verkoper en 
een niet-professionele koper. 
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