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algemene voorwaarden van de vennootschap Stonetech bvba 
 

 

Artikel 1 Toepasselijkheid 
1.1 Al onze offertes, overeenkomsten e.d. zijn onderworpen aan alle artikelen, in hun totaliteit, van deze algemene voorwaarden, tenzij eenmalige afwijkingen door ons 

expliciet vermeld en geparafeerd op de voorzijde van desbetreffend document.  
1.2 De algemene voorwaarden van Stonetech bvba hebben voorrang op algemene en specifieke voorwaarden van de andere partij. Indien uitdrukkelijk en schriftelijk voorkeur 

wordt gegeven aan de voorwaarden van de klant, blijven deze algemene voorwaarden gelden op aanvullende wijze. 
1.3 Wijziging of vernietiging, hetzij geheel of gedeeltelijk van één of meer bepalingen van deze voorwaarden, heeft geen verzaking aan, noch vernietiging van de overige 

voorwaarden tot gevolg. 
 

Artikel 2 Technische kennis 
De klant wordt verondersteld de materialen te kennen en goedgekeurd te hebben alvorens tot bestelling te zijn overgegaan. De klant wordt verondersteld weet te hebben 
van alle specifieke kenmerken eigen aan gekozen product, productie en bewerking, alsook weet te hebben van de vereisten naar verwerking en van de onderhavige 
techniek, waardoor hij alle verantwoordelijkheid bij de toepassing, gebruik of andere aanwending van het materiaal op zich neemt.  

 

Artikel 3 Planning 
3.1 Bij de bestelling deelt de klant de geplande aanvangsdatum en het te verwachten leveringsritme mee. Deze planning dient ondertekend te worden door een persoon of 

personen die bevoegd zijn om de klant te verbinden. De concrete voorwaarde van uiterlijke leveringstermijn, zoals eventueel expliciet vermeld op de offerte, is 
daarentegen een bindende voorwaarde voor de klant en houdt geenszins verband met de hierboven beschreven planning. 

3.2 Elke aanpassing van de planning dient te gebeuren uiterlijk 90 kalenderdagen vóór de aanvang van de werken of, indien deze termijn onmogelijk is, bij bestelling.  
3.3 Elke deellevering zal steeds vijf werkbare dagen vooraf aangevraagd worden.  
3.4 Onze levertijd of de planning ondertekend door de klant is enkel opgegeven ten titel van inlichting, doch kan ons nooit verbinden of aanleiding geven tot enige vorm van 

schade-eis, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking van het contract of order, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.  
 

Artikel 4 Annulering 
4.1 Elke annulering dient schriftelijk te gebeuren uiterlijk 90 kalenderdagen vóór de geplande eerste levering (cf. artikel 3).  
4.2 In geval van annulering kan Stonetech bvba de betaling van een schadevergoeding vorderen, die forfaitair wordt begroot op 15% van het bedrag van de afgelaste 

bestelling, tenzij de werkelijke schade die Stonetech bvba heeft geleden ingevolge de annulering hoger ligt dan dit forfaitaire bedrag. In dat geval heeft Stonetech bvba 
recht op volledige schadeloosstelling.  

 

Artikel 5 Aflevering materialen en facturatie 
5.1 De klant is ertoe gebonden hoeveelheid en kwaliteit na te zien bij aflevering en voor het lossen. Klachten inzake kwaliteit en/of hoeveelheid moeten derhalve expliciet en 

gedetailleerd vermeld worden op CMR of leveringsbon. 
5.2 Eventuele klachten m.b.t. facturatie dienen gemotiveerd en uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na datum van de facturen aan Stonetech bvba schriftelijk te worden 

geadresseerd. 
 

Artikel 6 Stalen en proefvakken 
6.1 Alle stalen, proefvakken en andere blijven eigendom van Stonetech bvba en zijn enkel informatief, tenzij anders overeengekomen. 
6.2 Kleine variaties in korrel, kleur, structuur, aspect of afwerking zijn in natuursteen steeds mogelijk. Zoals in artikel 2 aangehaald, wordt de klant verondersteld de materialen, 

alsook alle specifieke eigenschappen of gebreken van de materialen, te kennen. 
6.3 Kosten van proeven, keuringen en opmetingen vallen nooit ten laste van Stonetech bvba, tenzij expliciet anders vermeld. 
 

Artikel 7 Prijzen 
7.1 De prijs is deze die vermeld wordt in contractuele documenten. 
7.2 De verkoopsprijzen worden vastgesteld rekening houdend met de marktsituatie op het ogenblik van de offerte of overeenkomst. Elke verandering van enig element ter 

berekening van de verkoopprijs, inbegrepen nieuwe taksen, rechten of andere, geeft ons het recht de op dat ogenblik reeds aangegane verbintenissen te herzien, aan te 
passen of te ontbinden. Dergelijke prijsverhoging zal aan de klant schriftelijk worden meegedeeld en is voor hem bindend. 

 

Artikel 8 Betaling 
8.1 De facturen zijn betaalbaar te Broechem binnen 30 dagen na factuurdatum, netto en zonder korting, tenzij expliciet anders vermeld op factuur. Korting voor contante 

betaling of gelijkaardige wordt nooit door Stonetech bvba aanvaard, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  
8.2 Bij gebreke van integrale betaling van de uitstaande schuld binnen de voornoemde termijn zal vanaf de eerste daaropvolgende dag van rechtswege en zonder dat een 

ingebrekestelling vereist is, het onbetaalde gedeelte van onze facturen verhoogd worden met een forfaitair bedrag van 10% van het achterstallige bedrag ten titel van 
schadevergoeding, met een minimum van € 125,00. Tevens brengen deze onbetaalde delen een verwijlinterest op vanaf de datum van de opeisbaarheid van de betaling. 
De rentevoet bedraagt 1% per maand. De aanvaarding van wisselbrieven of orderbrieven brengt geen schuldvernieuwing mee en de algemene voorwaarden blijven 
toepasselijk. 

8.3 Alle betalingen uitgevoerd door de klant zullen eerst aangewend worden op de intresten die verschuldigd zijn krachtens de huidige voorwaarden, vervolgens op de 
schadevergoedingen en de invorderingskosten en pas nadien op de openstaande saldi van de prijs waarbij de oudste openstaande bedragen ook eerst verrekend worden 
en dit ongeacht eventuele opmerkingen of vermeldingen van de klant ter gelegenheid van de betalingen.  

 

Artikel 9 Eigendom 
9.1 Het totaal van het aantal geleverde goederen blijft eigendom van Stonetech bvba tot bij de laatste betaling, eventueel vermeerderd met interesten, gerechts- en andere 

kosten, onafgezien van de verdere bestemming der materialen. Het risico gaat evenwel reeds over vanaf de levering. Overeenkomstig art. 101 van de wet dd. 08/08/1997 
op de faillissementen (B.S. 28/10/97) doet het eventuele faillissement van de koper geen afbreuk aan het recht van terugvordering door de Stonetech bvba van de 
goederen die in het bezit zijn van de koper. Partijen verklaren zich akkoord om onderhavig beding te aanzien als een schriftelijke clausule zoals vereist in voornoemd 
artikel 101. 

9.2 Tot aan de laatste betaling kunnen de goederen door de klant niet worden vervreemd, in pand of welke zodanige zekerheid worden gegeven. 
 

Artikel 10 Kredietwaardigheid en opschorting of ontbinding van de overeenkomst 
10.1 Steeds kunnen door Stonetech bvba waarborgen voor de betaling geëist worden. 
10.2 Veranderingen in de kredietwaardigheid van de klant geeft ons het recht om af te zien van elke verdere levering voor deze klant, zelfs indien deze leveringen voorwerp 

zouden uitmaken van een andere overeenkomst.  
 

Artikel 11 Verpakking 
11.1 Kosten van verpakking of pallets zijn ten laste van de klant.  
11.2 Terugname van verpakking of pallets gebeurt enkel indien hierover akkoord bestaat en indien deze verpakking of pallets binnen 1 maand na levering in goede staat 

worden terugbezorgd op het adres van Stonetech bvba te Oostmalsesteenweg 1A, B-2520 Broechem. 
 

Artikel 12 Overmacht 
Elk geval van overmacht of heirkracht ontlast ons van de verplichting tot leveren. Als gevallen van overmacht worden o.m. aanzien elke omstandigheid die ons zou 
verhinderen of vertragen materiaal aan te kopen, in te voeren, te vervoeren, te lossen of te verdelen, zonder dat deze opsomming een beperkend karakter heeft. De niet-
levering om één van deze gevallen kan noch een recht op schadevergoeding, noch een herroeping van de bestelling doen ontstaan. 

 

Artikel 13 Transport 
13.1 De door de klant of door Stonetech bvba ingeschakelde vervoerder – dit kan eventueel de klant zelf zijn - neemt vanaf het moment van laden van onze goederen de 

volledige verantwoordelijkheid op zich voor de lading en meer bepaald wat betreft de aard en toestand van de goederen, oordeelkundig laden, stouwen en lossen, 
toestand van verpakking, toelaatbaar gewicht, zonder dat deze opsomming een beperkend karakter heeft. De vervoerder aanvaardt hierdoor de volle aansprakelijkheid 
voor alle mogelijke schade, zowel directe als indirecte, geleden door  Stonetech bvba, door hemzelf of berokkend aan derden. 

13.2 Het lossen van de materialen gebeurt per volle vracht en langs goed te berijden weg, volgens de richtlijnen van de klant op te geven bij de bestelling, waardoor de klant 
ook alle risico en de volle verantwoordelijkheid op zich neemt zowel voor de geleden schade als alle schade aangebracht aan een derde en aan/door ons of ons materiaal. 

 Wanneer we zelf zouden oordelen dat de plaats aangeduid door de klant moeilijk bereikbaar is zullen we, op risico en kosten van de klant, een betere losplaats uitzoeken. 
 

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegdheid 
14.1 Op alle overeenkomsten tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing. 
14.2 Bij betwisting zijn alleen het Vredegerecht van het 7-de kanton Antwerpen en de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. 
 

Artikel 15 Voorrang 
15.1 De Nederlandstalige tekst heeft voorrang in geval van interpretatieverschil tussen diverse teksten. De Franse, Engelse of Duitse vertaling van deze algemene voorwaarden 

is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar. 
15.2 The Dutch text has priority in case of difference in the interpretation. The French, English or German translation of the present general conditions can be obtained on 

request. 
15.3 Der niederländische Text hat Vorrang, sollte eine Interpretations-möglichkeit zwichen den verschiedenen Texten entstehen. Die französische, deutsche oder englische 

Übersetzung der allgemeinen Bedingungen is auf einfache Anfrage zu bekommen. 
15.4 Le texte néerlandais a priorité en cas de différence d’ interprétation. Le texte français, anglais ou allemand des conditions générales peut être obtenu sur simple demande. 


