
 

 

 

Algemene voorwaarden 

1. EXCLUSIEVE GELDIGHEID 

Bestellingen of leveringsbonnen worden door BAUMA-STONE uitsluitend aanvaard op basis van deze 

contractuele voorwaarden.  Door de bestelling te ondertekenen, bevestigt de klant dat hij kennis heeft 

genomen van deze voorwaarden en ze zonder voorbehoud aanvaardt. Voor zover de klant van zijn kant 

verwijst naar zijn eigen voorwaarden en voor zover deze strijdig zijn met de onderhavige voorwaarden, 

worden de voorwaarden van BAUMA-STONE geacht te zijn overeengekomen. 

2. LEVERING 

2.1 De opgegeven afhaal- en levertijden zijn indicatief en niet bindend. Er kan nooit schadevergoeding 

worden geëist voor vertragingen in de levering, de overeenkomst kan nooit worden ontbonden en/of 

een retentierecht kan nooit worden uitgeoefend. De koper doet uitdrukkelijk afstand van elk recht 

om schadevergoeding te eisen, van welke aard ook, in geval van niet-naleving van de termijnen 

door BAUMA-STONE. In ieder geval is elke eis tot schadevergoeding beperkt tot de waarde van de 

bestelling. 

2.2 BAUMA-STONE is van rechtswege en met onmiddellijke ingang ontheven van haar verplichting tot 

levering in alle gevallen van overmacht en in geval van tenietgaan van de bestelde zaken zonder 

dat dit te wijten is aan een fout van BAUMA-STONE. In het bijzonder worden de volgende gevallen 

als overmacht beschouwd: weersomstandigheden, stakingen, oproer, quota, gebrek aan 

transporteermiddelen, ongevallen of incidenten die de normale levering verstoren en dit ongeacht 

of deze vreemde oorzaken zich voordoen bij BAUMA-STONE of bij onze leveranciers. 

2.3 BAUMA-STONE is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. Eventuele inspectie- en 

aanvaardingskosten zijn voor rekening van de koper. Indien een afhaal- of leveringsdatum werd 

overeengekomen en deze wordt uitgesteld door de koper, heeft BAUMA-STONE het recht betaling 

te eisen voor het bedrag van de reeds uitgevoerde prestaties of de reeds geleverde goederen. 

2.4 In geval van levering op de bouwplaats moet de bouwplaats voor de leveringsvoertuigen 

gemakkelijk bereikbaar zijn. Indien levering op de losplaats om welke reden dan ook niet mogelijk 

is, moet worden gelost op de plaats waar het voertuig zonder belemmering kan komen. Eventuele 

extra kosten zijn voor rekening van de koper. Eventuele wachttijden die hieruit voortvloeien, zijn 

eveneens voor rekening van de koper. 

2.5 Goederen in voorraad kunnen alleen worden geretourneerd met toestemming van BAUMA-STONE, 

maar met een inhouding van 20% van de waarde van de goederen. Alle goederen moeten binnen 

de 15 dagen na de leveringsdatum in het magazijn van BAUMA-STONE geleverd worden.  

 

3. BETALINGSVOORWAARDEN 

 

3.1 De prijzen zijn vermeld in EURO. De prijs volgens de op het tijdstip van de levering geldende prijslijst 

of overeenkomst is van toepassing, vermeerderd met de desbetreffende wettelijke belasting over 

de toegevoegde waarde. BAUMA-STONE behoudt zich het recht voor de prijzen aan te passen in 

functie van de brandstofprijzen, de grondstofprijzen en hun vervoer of de wisselkoersen. 

3.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de geleverde goederen te 

geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek.  Dit geldt ook voor goederen die door 

BAUMA-STONE op verzoek van de koper of om een andere reden in voorraad worden genomen. 

3.3 BAUMA-STONE behoudt zich het recht voor om voorschotten, aanbetalingen of gedeeltelijke 

betalingen te eisen.  De klant heeft niet het recht om de verschuldigde bedragen te verrekenen met 

tegenvorderingen die door BAUMA-STONE niet erkend of betwist worden, noch om zijn betalingen 

geheel of gedeeltelijk in te houden. 



 

3.4 Indien de klant in verzuim is met de betaling van een factuur of indien na het sluiten van de 

overeenkomst omstandigheden ontstaan die de kredietwaardigheid van de klant ernstig in twijfel 

trekken, dan zijn alle vorderingen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de overeengekomen 

betalingsvorwaarden. 

3.5 In geval van niet tijdige betaling is BAUMA-STONE gerechtigd van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling een vertragingsrente van 12% en een boete van 15% van het openstaande saldo, 

met een minimum van € 250,00, in rekening te brengen. 

3.6 Alle geleverde zaken blijven eigendom van BAUMA-STONE (zaken onder eigendomsvoorbehoud) 

totdat alle vorderingen, waaronder in het bijzonder de respectievelijke saldovorderingen, waarop 

BAUMA-STONE in het kader van de zakenrelatie aanspraak kan maken, zijn voldaan.  Dit geldt ook 

in geval van verwerking van de goederen onder eigendomsvoorbehoud. 

3.7 In geval van bewerking, combinatie of vermenging van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 

zaken met andere zaken door de koper heeft BAUMA-STONE recht op mede-eigendom van de 

nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 

zaken tot de factuurwaarde van de andere zaken. Ingeval de eigendom van BAUMA-STONE vervalt 

ten gevolge van samenvoeging, vermenging of verwerking van de goederen, draagt de koper bij 

deze aan BAUMA-STONE zijn eigendomsrechten op de nieuwe voorraad of zaak over ten belope 

van de factuurwaarde van de goederen onder eigendomsvoorbehoud, in geval van verwerking in 

de verhouding van de factuurwaarde van de goederen onder eigendomsvoorbehoud tot de 

factuurwaarde van de andere gebruikte goederen, en zal hij deze goederen kosteloos voor BAUMA-

STONE in bewaring houden. De mede-eigendomsrechten van BAUMA-STONE worden geacht 

goederen te zijn waarop een eigendomsvoorbehoud rust in de zin van artikel 3.6. 

3.8 Door aanvaarding van deze voorwaarden erkent de koper uitdrukkelijk dat het retentierecht zonder 

enige ingebrekestelling of sommatiehandeling van BAUMA-STONE zal worden uitgeoefend in geval 

van faillissement van de koper. Dit betekent ook dat eventuele openstaande vorderingen in geval 

van doorverkoop rechtstreeks aan BAUMA-STONE worden overgedragen. 

 

4. GARANTIE 

 

4.1 Elke klacht van de klant in het kader van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden moet gemotiveerd 

en schriftelijk per aangetekend schrijven aan BAUMA-STONE ter kennis worden gebracht. Klachten 

die niet binnen de hierna (in de punten 4.2 en 4.3) vermelde termijn aan BAUMA-STONE worden 

meegedeeld, worden uitgesloten. 

4.2 Klachten over zichtbare gebreken van de geleverde zaken dienen door de afnemer binnen 5 

werkdagen na levering door BAUMA-STONE te worden gemeld en in ieder geval vóór het gebruik, 

de bewerking, de wijziging of de wederverkoop door de afnemer. 

4.3 Klachten over verborgen gebreken volgens art. 1641 van het Z.G.B. dienen binnen de vijf 

werkdagen na ontdekking meegedeeld te worden en dat alle garantieaanspraken vervallen in geval 

van derden, of in geval van doorverkoop door de klant.  

4.4 De klant dient BAUMA-STONE een redelijke termijn en gelegenheid te gunnen om het gebrek te 

verhelpen.  Indien dit wordt geweigerd, is BAUMA-STONE van haar garantieverplichting ontheven. 

De garantie is alleen van toepassing op de vervanging van de goederen, geleverd op de 

locatie/magazijn van de klant. 

4.5 Voor zover BAUMA-STONE geen opzettelijke contractbreuk ten laste wordt gelegd, is de 

aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade. In het 

bijzonder is BAUMA-STONE in dit geval niet aansprakelijk voor winstderving in hoofde van de klant, 

productieverlies of elke indirecte gevolgschade. 

4.6 BAUMA-STONE is ontheven van elke verantwoordelijkheid in geval van niet-naleving van de 

voorgeschreven leg- of installatievoorschriften. 

 

 

 

 

 



 

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 

5.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en/of overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden 

van toepassing zijn, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. 

5.2 De bevoegde rechter in geval van geschillen over aanbiedingen, bestellingen en/of overeenkomsten 

is Eupen (B). 

5.3 In geval van onterechte aansprakelijkheidsvorderingen heeft Bauma-Stone het recht een forfaitaire 

schadevergoeding van maximaal € 300,00 te vorderen telkens de aanwezigheid van één van haar 

vertegenwoordigers wordt gevraagd of vereist voor technische vergaderingen, hoorzittingen en 

dergelijke. Deze forfaitaire vergoeding dekt de reis- en salariskosten en de administratieve kosten 

die voortvloeien uit de noodzaak aanwezig te zijn. Deze vrijwaring geldt onverminderd elke andere 

schadevergoeding waarop Bauma-Stone recht zou hebben, met inbegrip van de kosten van 

advocaten, gerechtsdeurwaarders of technische experts, die integraal aan Bauma-Stone zullen 

worden terugbetaald bovenop de bovenvermelde forfaitaire schadevergoeding. Elke vordering, 

gerechtelijk of buitengerechtelijk, die niet leidt tot een veroordeling van Bauma-Stone, wordt als 

ongegrond beschouwd. 


