
VERKOOPVOORWAARDEN CLIMAVENT bvba. 
 

 

Artikel 1: Toepasselijkheid 

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere 

overeenkomst tussen Climavent bvba. en haar wederpartij, 

met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere 
voorwaarden, voor zover hier door partijen niet uitdrukkelijk 

van is afgeweken. Door een order te plaatsen, accepteert de 

Koper de huidige algemene verkoopvoorwaarden en stemt er 

onherroepelijk mee in hierdoor gebonden te zijn. 

Artikel 2: Offertes en orders 

Alle offertes worden geheel vrijblijvend gemaakt. De 
bestellingen verbinden ons enkel na schriftelijke bevestiging. 

Tenzij schriftelijk door ons toegestaan , kan de klant geen 

bestelling annuleren. De prijzen die wij in rekening brengen 

zijn steeds deze die geldig zijn op het ogenblik van levering. 

Behoudens uitdrukkelijke tegengestelde overeenkomst, kunnen 

ze elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht herzien worden. 
Artikel 3: Levering 

1. Levering geschiedt in België, ongelost, mits over de 

verharde weg bereikbaar, door de door Climavent bvba. 

aangewezen expediteur.  

2. Transportkosten worden aangerekend bij levering van 

minder dan 750,00 Euro netto. 
3. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen 

op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan 

hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment 

dat deze bij aflevering worden bezorgd.  

4. Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat 

is de zaken in ontvangst te nemen, worden zij opgeslagen voor 
rekening en risico van de wederpartij; de wederpartij is in dat 

geval alle bijkomende kosten verschuldigd. 

Artikel 4: Levertijd 

De levertermijnen worden altijd ter inlichting aangeduid. Een 

vertraging in de levering kan in geen geval een reden tot 

weigering zijn van de goederen, noch tot een 
schadevergoeding. De in afzonderlijk geschrift uitdrukkelijk 

gewaarborgde levertermijnen worden van rechtswege verlengd 

in geval van brand, staking of eender welk geval van 

overmacht.  

Artikel 5: Deelleveringen 

Het is Climavent bvba. toegestaan verkochte zaken in 
gedeelten te leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige 

waarde heeft. Indien de zaken vatbaar zijn voor levering in 

gedeelten is Climavent bvba. bevoegd elk gedeelte afzonderlijk 

in rekening te brengen. 

 Artikel 6: Klachten 

1. De wederpartij dient de gekochte zaken onmiddellijk bij 
ontvangst te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te 

gaan of de geleverde zaken wat kwaliteit en kwantiteit betreft 

overeenstemmen met het overeengekomen.  

2. De wederpartij dient geconstateerde gebreken binnen 24 

uur na aflevering schriftelijk aan Climavent bvba. te melden. 

Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht om te 
klagen. Over verwerkte zaken kan niet geklaagd worden.  

3. Ook indien de wederpartij tijdig een klacht indient blijft zijn 

verplichting om te betalen en gedane bestellingen af te nemen 

bestaan totdat Climavent bvba. in andere zin heeft beslist.  

4. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Climavent bvba. aan Climavent bvba. worden 

geretourneerd. 

Artikel 7: Aansprakelijkheid en waarborg 

1. Het geleverde materiaal wordt gewaarborgd gedurende een 

periode van 24 maanden, ingaand vanaf de levering.  

2. Tijdens de waarborgperiode staat Climavent bvba. naar zijn 
keuze kosteloos in voor de herstelling of de vervanging van het 

materiaal dat is getroffen door een constructiefout. De 

eventuele transportkosten en de arbeidskost blijven echter 

voor rekening van de koper. De service en de herstellingen zijn 

gewaarborgd gedurende een periode van 12 maanden ingaand 

op het ogenblik dat ze worden geleverd en uitgevoerd. Andere 
eisen van de koper, schadeloosstelling, terugbetaling van 

arbeidskosten of om het even welke vergoeding, kunnen niet 

worden toegestaan.  

3.Er mogen geen goederen door de Koper worden 

geretourneerd, zonder voorafgaande expliciete en schriftelijke 

toestemming van Climavent bvba. 
4. De waarborg is niet van toepassing op gebreken, storingen 

of schade die voorvloeit uit of zich voordoet binnen het kader 

van foutieve aansluiting, foutieve bediening of ondeskundig 

gebruik. 

5. Climavent bvba. is gemachtigd om elke interventie tijdens 

de waarborgperiode te weigeren, als de koper niet al zijn 
contractuele verplichtingen is nagekomen.  

6. De aansprakelijkheid van Climavent bvba. is te allen tijde 

beperkt tot de factuurwaarde. 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud 

1. De door Climavent bvba. geleverde zaken blijven het 

eigendom van Climavent bvba. totdat de wederpartij alle 
verplichtingen uit alle met Climavent bvba. gesloten 

overeenkomsten is nagekomen.  

2. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er 

gegronde vrees bestaat dat zij deze niet zal nakomen, is 

Climavent bvba. gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het 
eigendomsvoorbehoud rust, bij wederpartij of derden die de 

zaak voor wederpartij houden op te halen. De wederpartij is 

verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.  

3. Alle risico’s betreffende de verkochte goederen zijn ten laste 

van de koper, niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud. 

4. Zolang de afgeleverde zaken ingevolge het 
eigendomsvoorbehoud eigendom van Climavent bvba. zijn 

gebleven, is Climavent bvba. te allen tijde gerechtigd zich van 

de toestand van die zaken te overtuigen. Wederpartij machtigt 

Climavent bvba. onherroepelijk de zaken ter plaatse te 

inspecteren.  

Artikel 9: Koopprijs en betaling 
1. De koopsom bestaat uit de overeengekomen prijs voor de 

zaken, de kosten van verpakking en de kosten van vervoer en 

aflevering.  

2. Betaling dienen contant betaald te worden, tenzij anders 

schriftelijk overeen gekomen. 

3. Bij niet betaling van de facturen op de vervaldag zal het 
totaal van de verschuldigde sommen automatisch en zonder 

ingebrekestelling worden vermeerderd met een conventionele 

forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van 125,00 

Euro. De koper kan geen klachten inroepen als voorwendsel 

om de betaling van de facturen op te schorten, te verminderen 

of uit te stellen. 
4. Wanneer de koper niet betaalt of de betalingsvoorwaarden 

niet naleeft, behoudt Climavent bvba. zich het recht voor de 

leveringen van alle andere contracten die van kracht zijn 

tussen de partijen, op te schorten. Bovendien zijn alle nog 

verschuldigde bedragen onmiddellijk invorderbaar, welk gemak 

ook van betaling voorafgaandelijk werd toegestaan.  
5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of 

verrekening. 

Artikel 10: Goederen 

Bestelde goederen worden niet teruggenomen, noch door de 

leverancier, noch door de fabrikant, behalve stockartikelen 

kunnen in onbeschadigde en zuivere toestand worden 
teruggenomen. De retourvrachten dienen binnen de twee 

maanden na aanlevering vrachtvrij in ons magazijn aan te 

komen. Voor geïnspecteerde en teruggenomen goederen 

verlenen wij een creditnota voor de nettowaarde van de 

goederen, verminderd met 25% administratie en 

behandelingskosten. 
Artikel 11: Beëindiging van de overeenkomst 

De vorderingen van Climavent bvba. op de wederpartij zijn 

onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:  

- indien na het sluiten van de overeenkomst aan Climavent 

bvba. omstandigheden ter kennis komen die Climavent bvba. 

goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn 
verplichtingen zal voldoen;  

- indien Climavent bvba. de wederpartij bij het sluiten van de 

overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de 

nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.  

- in geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling 

van de wederpartij.  
In deze gevallen kan Climavent bvba. naar keuze de verdere 

uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot 

ontbinding van de overeenkomst overgaan, een en ander 

onverminderd het recht van Climavent bvba. schadevergoeding 

te vorderen. 
Artikel 12: Overmacht 

1. Indien Climavent bvba. door overmacht tijdelijk verhinderd 

wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze 

opgeschort.  

2. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de 

nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan 
Climavent bvba. zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede 

begrepen: stakingen, molest, een algemeen gebrek aan voor 

het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie 

benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorzienbare 

stagnatie bij toeleveranciers, of derden waarvan Climavent 

bvba. afhankelijk is.  
3. Indien een overmachtsituatie als bedoeld in dit artikel langer 

duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de 

overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een 

verplichting tot schadevergoeding bestaat.  

4. Heeft Climavent bvba. bij het intreden van de overmacht 

gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, dan is zij 
gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de 

wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het 

een afzonderlijk contract. 

Artikel 13: Industriële eigendom 

Technische gegevens, gewichten, afmetingen, rendementen, 

prijzen en andere vermeldingen in de catalogi, folders, 
omzendbrieven, advertenties, afdrukken en prijslijsten van 

Climavent bvba. of zijn leveranciers, geven slechts ruwe 

schattingen die hem op geen enkele wijze verbinden, tenzij het 

contract er uitdrukkelijk naar verwijst. 

Artikel 14: Diverse 

1. In geval van betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het 
arrondissement Brugge bevoegd.  

2. De nietigheid van één van de clausules brengt de geldigheid 

van de andere niet in het gedrang. 

 


