
Thermotec – Luipegem 146 B – 2880 Bornem 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN GENERAL PURCHASE CONDITIONS 

1. Al onze prijsofferten worden gegeven zonder enige verbintenis.  

De verkoop wordt slechts definitief na schriftelijke bevestiging. 

2. Onze agenten en vertegenwoordigers hebben geen enkele bevoegdheid om 

onze firma te verbinden;  om geldig te zijn moeten hun offerten door  ons 

bevestigd worden. 

3. Het toezenden van offerten en prijslijsten gebeurt enkel ten documentaire titel 

en mag niet beschouwd worden als een verbintenis van onzentwege. 

4. Wij behouden ons ook het recht voor bestellingen met een verkoopswaarde 

van minder dan 100,00 € te weigeren, of hiervoor een administratieve kost van 

15,00 € aan te rekenen. 

5. De vermelde leveringstermijnen zijn niet strikt toepasselijk.  

Wij kunnen er niet toe verplicht worden andere schadevergoedingen te betalen 

dan deze waartoe wij ons persoonlijk verbonden hebben. 

6. De eigendomsoverdracht van de goederen aan onze klanten heeft plaats in 

onze gebouwen, zelfs indien die goederen FRANCO verzonden werden : het 

vervoer geschiedt op risico van de bestemmeling die op dat stuk enkel verhaal 

heeft tegen de vervoerder aan wie hij schriftelijk moet kennis geven van elke 

beschadiging die hij bij aankomst vaststelt. 

7. Wij verzekeren de goederen enkel tegen het vervoergevaar op uitdrukkelijke 

aanvraag van de klant en dit op zijn kosten. 

8. Wij behouden ons het recht voor goederen aan te rekenen naarmate hun 

levering, zelfs indien deze slechts gedeeltelijk is. 

9. Ingeval van een gedeeltelijke levering die niet betaald wordt op de vervaldag, 

behouden wij ons het recht voor het saldo van de bestelling te annuleren. 

10. De vermelde prijzen zijn steeds exclusief transportkosten tenzij uitdrukkelijk 

anders vermeld. 

11. Om ontvankelijk te zijn, moeten de klachten die de klant nodig acht in te 

dienen, ons schriftelijk toekomen binnen de acht dagen die volgen op de 

ontvangst van de goederen. 

12. Eventuele retourzendingen kunnen wij enkel aanvaarden na schriftelijke 

toestemming. Retours zullen enkel aanvaard worden indien de goederen zich in 

de staat van de oorspronkelijke levering bevinden en in de originele verpakking. 

Bij retourzendingen die voortspruiten uit een foutieve bestelling door de koper 

of een andere reden waarvoor Thermotec niet aansprakelijk kan worden 

gesteld, kunnen wij een administratiekost ten belope van 20% van de 

verkoopwaarde aanrekenen. Producten die op speciale vraag van de koper 

besteld werden, kunnen niet teruggenomen worden. 

13. Onze schuldvorderingen zijn betaalbaar te Bornem, 30 dagen na factuurdatum 

en zonder aftrek van enige korting tenzij anders op de factuur vermeld.  

In geval van niet-betaling op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder 

enige waarschuwing een intrest aangerekend welke 1,5% hoger is dan de 

marktrente op dat ogenblik. 

14. Daarenboven zal, in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de 

schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, het schuldsaldo verhoogd 

worden met 12% met een minimum van 100,00 € en een maximum van 

1.500,00 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. 

15. Alle geschillen en betwistingen betreffende een verkoop behoren tot de 

uitdrukkelijke bevoegdheid van de Vrederechter te Willebroek of van de 

Rechtbanken te Mechelen. 

16. De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang door de koper de 

verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan,  

zelfs indien de goederen bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn, 

draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico’s. 

 

1. All price quotes are given without any obligation. The sale is final only after 

written confirmation. 

2.  Our agents and representatives have no authority to connect to our company, to 

be valid, we have confirmed their bids. 

3.  The transmission of quotations and price lists is done only at the documentary 

title and should not be construed as a commitment on our part. 

4. We reserve the right to refuse  orders with a sales value of less than 100,00 €  

or to count an administration cost of 15,00 €. 

5. The delivery times are not strictly applicable. We cannot be obliged to pay 

damages other than those to which we have personally connected. 

6. The transfer of ownership of the goods to our customers place in our buildings, 

even if such goods FRANCO were sent: the movement is at risk of the addressee 

on that piece of single story against the carrier to whom he writing must give 

notice of any damage On arrival he finds. 

7. We only insure the goods against transport risk at the express request of the 

customer and this at his expense. 

8. We reserve the right to charge for goods as their delivery, even if only partially. 

9. In case of a partial delivery that is not paid when due, we reserve the right balance 

of canceling the order. 

10. To be admissible, the complaint that the customer deems necessary to serve us in 

writing within eight days following the receipt of the goods. 

11. All prices are always exclusive transport charges unless explicitly stated otherwise. 

12. Any returns we can accept only after written consent. Returns will only be 

accepted if the goods are in the state of the original delivery and in the original 

packaging. Returns arising from an error of order by the buyer or any other reason 

for which Thermotec cannot be held liable, we can offer an administration cost 

amounting to 20% of the sales value. Products that were ordered on special 

demand of the buyer, can not be taken back. 

13. Our debts are payable in Bornem 30 days after invoice date without deduction of 

any discount unless it was otherwise mentioned on the invoice . In case of non-

payment on the due date shall automatically and without warning, an interest 

which is charged 1.5% higher than the market at that time. 

14. In addition, in case of total or partial non-payment of the debt at maturity without 

serious reasons, the debt balance increased by 10% with a minimum of 100 € and 

a maximum of 1,500 €, even granting days of grace. 

15. All disputes and disputes relating to the sales belong to the express authority of 

the Magistrate Willebroek or the Courts in Mechelen. 

16. The goods remain the property of the seller until the buyer the purchase price 

owed to the seller is not fully satisfied, even if the goods were processed. Once 

the goods are delivered, the buyer bears all risks of loss and destruction. 

 

 

 


