
 
 
 
 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 
 
 

1. TOEPASSELIJKHEID. 
Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere 
overeenkomst tussen Samson NV en haar tegenpartij, voor 
zover hier door partijen niet uitdrukkelijk van is afgeweken.  

2. HET CONTRACT 
A.Onze aanbiedingen hebben alleen informatieve waarde.  
Iedere nieuwe aanbieding doet alle voorafgaande teniet, om het 
even of ze gedaan werden door ons kantoor of door onze 
verkopers. 
B.Alleen door en bij onze schriftelijke aanvaarding van het 
definitief aanbod, geformuleerd door onze klant, komt een 
overeenkomst tot stand. 
C.De verkoper heeft niettemin de vrijheid om onderhavige 
overeenkomst te verbreken bij faillissement door de koper, of 
indien de koper ophoudt te betalen of ingeval van overmacht 
wat de uitvoering van deze overeenkomst onmogelijk maakt. 
D.Alle verkoopovereenkomsten worden geacht te zijn ontstaan 
te Zwijndrecht. 

3. PLANNEN EN BESCHRIJVENDE STUKKEN 
A.Alle gegevens welke voorkomen in catalogen, plannen, 
tekeningen, schetsen, enz. afkomstig van onze leveranciers, en 
die gevoegd worden bij onze aanbiedingen, hebben slechts een 
indicatieve waarde.  Ze garanderen geenszins afmetingen, 
gewichten, vermogen, rendement, enz.  Ze hebben slechts dan 
een bindend karakter wanneer er uitdrukkelijk naar wordt 
verwezen in de overeenkomst. 
B.Alle documenten blijven onze eigendom en kunnen niet 
zonder onze toelating worden nagemaakt. 

4. PRIJZEN 
A.Onze prijzen zijn in euro berekend.  Ze hebben alleen 
betrekking op goederen welke onverpakt verzonden worden 
van ons adres te Zwijndrecht. Onder franco verzendingen 
begrijpen wij verzending tegen de gewone tarieven.  
Verzendingskosten zijn voor rekening van de koper. 
B.De aangeduide prijzen zijn vastgesteld op grond van de 
prijzen van de grondstoffen en hulpstoffen, van de lonen en 
sociale lasten, en algemene onkosten op de datum waarop het 
contract tot stand kwam.  Indien onze leveranciers de prijzen en 
kosten van hun producten verhogen, tussen de vermelde datum 
en eventuele leveringsdatum, worden de prijzen en 
verkoopsvoorwaarden van de lopende opdrachten en 
contracten op elk moment en zonder voorafgaande verwittiging 
door ons evenredig gewijzigd.  Elk gedeelte van een contract of 
opdracht dat op de dag van een dergelijke wijziging nog niet is 
uitgevoerd, zal worden uitgevoerd op basis van de nieuwe 
kosten en prijzen zonder dat de koper het recht van opzegging 
of annulering zou hebben. 
C. De prijzen welke voorkomen in onze aanbiedingen, 
opdrachtbevestigingen, rekeningen, e.d. en welke in euro 
uitgedrukt zijn maar betrekking hebben op materiaal afkomstig 
uit het buitenland, zijn gebaseerd op de dagkoers van de 
vreemde munt genoteerd in het land van oorsprong op het 
ogenblik dat het contract tot stand kwam.  Indien zich tussen 
het ogenblik van notering of facturering en het moment van 
betaling een koerswijziging voordoet zullen de prijzen op 
evenredige manier worden gewijzigd, zelfs al was de opdracht 
geaccepteerd tegen een vaste prijs in euro. 
D. Deze clausules zijn bij de aangeduide prijzen gevoegd om er 
een onafscheidelijk deel van te vormen, zodat de toepassing 
ervan geenszins als een prijsverhoging kan worden aanzien 
doch als een contractuele aanpassing. 

5. LEVERING 
A.De levering wordt geacht te zijn geschied in onze fabrieken, 
op het ogenblik dat wij aan onze afnemer een bericht van ter 
beschikkingstelling laten geworden. 
B. De gegevens welke wij verschaffen aangaande de 
leveringstermijnen zijn bedoeld als richtlijn.  Wij garanderen 
derhalve geen levering op een vastgestelde dag.  Mocht de 
levering niet gebeurd zijn op de aangegeven datum dan  

 
 
verbindt onze firma zich ertoe te leveren binnen de 45 dagen welke 
volgen op deze waarop onze klant ons schriftelijk in gebreke heeft 
gesteld.   
C. Wij behouden ons het recht voor materiaal te leveren volgens de 
laatste modellen zonder dat de klant recht zou hebben hierover enig 
bezwaar te laten gelden. 
D. Indien een geval van heirkracht de uitvoering van een opdracht 
onmogelijk maakt, zullen de verzendingsdata verschoven worden met 
een tijdruimte gelijk aan de welke de verzending heeft gehinderd.  
Onze firma behoudt zich tevens het recht voor de bestelling te 
annuleren voor het nog niet uitgevoerde gedeelte.  Zonder een 
limitatieve opsomming te willen geven, noemen wij als geval van 
heirkracht : gedeeltelijke of totale werkstakingen, ongevallen, 
uitsluiting door breuk van machines of hun onderdelen, gebrek aan 
materiaal, aan arbeidskracht, aan transportmogelijkheid en in’t 
algemeen alle omstandigheden ontstaan bij onze leveranciers, bij 
onze verkopers, bij onszelf of onderweg, welke het normale 
fabricageproces of transport in de weg staan. 

6. BETALINGSVOORWAARDEN 
 A.Alle facturen uitgedrukt in euro zijn betaalbaar in Zwijndrecht.   
 B.De prijs is betaalbaar van rechtswege en zonder voorafgaande 

ingebrekestelling, op ten laatste de 31e dag na verzending van de 
goederen aan koper. 

 C. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vervaldag, zal het 
bedrag rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling door 
een interest van 10% het jaar verhoogd worden en zal met een 
onherleidbare schadevergoeding van 20% met een minimum van € 
250,-vermeerderd worden, dit in toepassing volgens art. 1153 en 
1229 van het Burgerlijk Wetboek. 
D. Bij wanbetaling blijft het geleverde materiaal onze eigendom tot dat 
de goederen betaald zijn 
E. Iedere vertraging in betalen om welke reden ook, doet van 
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling alle nog 
openstaande schuldvorderingen eisbaar worden. 
F. In geval van wanbetaling houden wij ons het recht voor om met de 
uitvoering van alle lopende bestellingen te wachten, tot dat de 
betaling gedaan is. 

7. WAARBORGEN 
A.Onze garantie beperkt zich tot het gratis vervangen van alle delen 
welke duidelijk constructiefouten vertonen, met uitsluiting van alle 
andere schadevergoeding, of ieder recht van de klant om de 
verkoopovereenkomst te annuleren. 

 B.Onze firma wijst alle verantwoordelijkheid af voor verlies of schade 
welke zouden ontstaan door werkonderbreking of niet werking van 
het materiaal.  De vervangen stukken moeten ons in de maand dat ze 
vervangen werden, franco toegezonden worden, zoniet behoudt de 
verkoper het recht ze in rekening te brengen. 

 C.Indien na installering of ontvangst het materiaal niet tot 
tevredenheid werkt, omwille van oorzaken welke niet op het materiaal 
als zodanig onmiddellijk betrekking hebben, zijn de kosten van 
wijziging voor rekening van de klant. 

 D. Onderhoud of reparatie door onze firma houdt niet in dat een 
nieuwe garantieperiode ingaat. 

8. KLACHTEN 
A.De koper moet eventuele klachten schriftelijk indienen binnen de 
tien dagen na ontvangst van de goederen. 
B.In geval de klacht als gegrond wordt erkend, heeft de koper recht 
op vervanging van het materiaal binnen een normale 
afleveringstermijn zonder prijsverhoging. 
C.Klachten vanwege de koper verhinderen niet dat de factuur 
betaalbaar wordt op de vervaldag.  Onze garantie waarborgt een 
goede werking van het door ons geleverde materiaal. 

9.  AANSPRAKELIJKHEID  
   Samson NV is niet de fabrikant van de geleverde zaken. Om die 

redenen is niet Samson NV maar de producent aansprakelijk voor 
schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaken. In geval 
van schade zal Samson NV op schriftelijk verzoek van de tegenpartij 
de identiteit van de producent bekend maken. 

10. BEVOEGDHEID 
A.In geval van betwisting zijn uitsluitend bevoegd de rechtbanken in 
wiens rechtsgebied onze firma gelegen is. 
B.Het staat onze firma echter vrij eventuele betwistingen, 
niettegenstaande vorig beding te brengen voor de natuurlijke rechter 
van de koper. 


