
Algemene aan- en verkoopvoorwaarden JANS CREACAR NV 
 
ART. 1 - CONTRACT - Iedere bevestiging van een bestelling per fax, brief of 
email, dient door de koper uitdrukkelijke getekend te worden waardoor hij 
verklaard kennis te hebben genomen van de voorwaarden en deze te aanvaarden. 
In plaats van de koper blijven dezelfde rechten en plichten aan zijn 
volmachtdragers of rechthebbenden voorbehouden. 
 
ART. 2 - VERKOOPPRIJS  - Onze prijzen zijn exclusief BTW. (21%) en 
kunnen herzien worden op het ogenblik van de levering indien wijzigingen zich 
voordoen: 

1. in de officiële marktverordeningen; 
2. in de prijzen van de grondstoffen; 
3. in de lonen; 
4. volgens aanwijzigingen door de koper gegeven tijdens de opbouwwerken. 

Alle taksen of belastingen op gebruik, verkoop, accijnzen, rechten, 
douanebelastingen, wisselkoersen of kosten van eender welke aard, van lokale, 
nationale of internationale aard, die van toepassing zijn op de overeenkomst 
tussen de verkoper en de koper, zullen ten laste zijn van de koper boven op de 
vermelde of gefactureerde prijzen. 
Het uurtarief tijdens normale werkuren bedraagt EUR 65.00 (vanaf 01/06/2017) 
ART. 3 - AANKOOP OP AFBETALING - De koper wordt slechts eigenaar der 
uitgevoerde werken na volledige afbetaling ervan. De financiering zal enkel 
kunnen gedragen worden door een organisme, en door de verkoper erkent die 
met zijn handtekening uitdrukkelijk zijn akkoord geeft. 
ART. 4 -  BETALING – Door de verbintenis is de koper er toe gehouden bij de 
aanvang van de werken, wanneer alle technische details zichtbaar zijn, een 
voorschot te betalen van 40% van de koopprijs. 
Vanaf het moment dat het voorschot door de verkoper is ontvangen, kan de 
verkoopprijs geen onderwerp zijn voor discussie. 
Het saldo van de verkoopprijs en de eventuele BTW. moet contant betaald 
worden ten laatste op het ogenblik van de levering.  
Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledig afgesproken 
verkoopprijs en de eventuele intresten door de koper betaald zijn.  
ART. 5 - Bij gebreke van betaling tegen de vervaldag van de factuur, zal de 
hoofdsom daarenboven automatisch, zonder aanmaning of ingebrekestelling, 
verhoogd worden met een forfetaire schadevergoeding van 10% per jaar. Deze 
intresten worden apart gefactureerd en dienen binnen de 14 dagen na ontvangt 
betaald te worden. 
ART. 6 - Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt 
wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare 
andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de 
koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, 



behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of 
gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te 
schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert 
hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een 
gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle 
schadevergoedingen en intresten. 
ART. 7 - SOLIDARITEIT - Indien de factuur, op aanvraag van de 
opdrachtgever, opgesteld wordt op naam van een derde, zijn de opdrachtgever 
en de derde solidair verantwoordelijk voor de betaling ervan en van de 
uitvoering van de andere verplichtingen die voorvloeien uit de deze algemene 
voorwaarden. 
ART. 8  - VERBREKING -  Contractbreuk door de koper is uitgesloten indien 
het gaat om een speciaal of op maat gebouwd product. Voor standaard 
producten die in de handel verkrijgbaar zijn, is de koper verplicht aan de 
verkoper een schadevergoeding van 20% te betalen op de prijs van de 
overeenkomst, dit volgens art. 1152 van het Burgerlijk Wetboek. 
ART. 9 - LEVERING - De levering geschiedt af in het fabriek te Hoeselt. In alle 
andere gevallen zijn de verplaatsings-, verzendings- en vervoerskosten voor de 
opdrachtgever. 
De leveringstermijn begint te lopen wanneer alle technische details zichtbaar 
zijn en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, 
tekeningen, enz. in het bezit zijn van de opdrachtnemer en deze het 
overeengekomen voorschot heeft ontvangen. Indien één van de voorgenoemde 
elementen laattijdig zijn zal de levertermijn opnieuw bepaald worden aan de 
hand van het actuele orderboek. 
De leveringstijd is bij benadering bepaald en wanneer deze niet tijdig kan 
gebeuren om het even welke reden onafhankelijk van onze wil, geeft dit in geen 
geval reden tot verbreking van het contract, noch tot enige schadevergoeding. 
ART. 10 - GARANTIE -  Een algemene garantie dekt ieder nieuw geleverd of 
gebouwd onderdeel tot 12 maanden na de dag van indienststelling . 
Tot aan deze datum valt een product onder garantie als het aan de volgende 
voorwaarden voldoet, nl. 

1. Wanneer het gebrek door de bouwer wordt erkend; 
2. in de kernstukken der constructie; 
3. indien de opbouw, de herstelling of de vervanging wordt uitgevoerd in de 

werkhuizen van de koetswerkbouwer; 
4. de takelkosten, de genotsderving en de werkuren voor het losmaken en 

herplaatsen zijn aan het voorgaande niet onderworpen; 
5. Verplaatsing- en verblijfkosten vallen nooit onder de garantie; 

Herstellingen vallen niet onder de garantie indien  dit niet uitdrukkelijk wordt 
vermeld in een overeenkomst. 
Beschadiging of verbranding van elektrische en elektronische componenten 
(motoren, batterijen, ed.) vallen nooit onder garantie. 



ART. 11 - BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID -  
In geen enkel geval is de fabrikant of verkoper verantwoordelijk voor eender 
welke speciale, straffende, incidentele, indirecte of ingebeelde schade met 
begrip en zeker niet voor productieverlies, verlies van winst of verlies van 
contracten. 
ART. 12 - STALLING DER VOERTUIGEN - De verkoper is niet 
verantwoordelijk voor de staat van de voertuigen en de producten van de klant 
(beeldschermen, elektronische apparaten, etc.) welke in zijn werkplaatsen 
afgeleverd worden. Bij de aankomst kan, op verzoek van de klant, een inventaris 
opgemaakt worden van de ter beschikking gestelde producten. De fabrikant is 
niet verantwoordelijk voor de stukken welke niet in deze inventaris zijn 
opgenomen. Hij is evenmin verantwoordelijk voor de schade welke niet het 
rechtstreekse gevolg is van de contractuele werken door de fabrikant uit te 
voeren, en welke zou veroorzaakt worden aan voertuigen en producten van de 
klant tijdens de stalling. De fabrikant is voor beschadiging of ontbrekende 
stukken in geen geval verantwoordelijk wanneer de voertuigen na de levering, 
de werkhuizen hebben verlaten. 
ART. 13 - BETWISTING - Iedere betwisting valt uitsluitend onder de 
bevoegdheid van de Rechtbank van Tongeren. 
ART. 14 -  KLACHTEN - Alle klachten in verband met facturen moeten 
middels aangetekend schrijven, ons bereiken binnen de acht dagen na ontvangst 
der factuur. Na deze datum worden geen klachten meer aangenomen en de 
factuur wordt door de klant goed bevonden. 
 


