
VERKOOPSVOORWAARDEN MOTOREN DESMEDT 

Behoudens tegenstrijdige bepalingen, uitdrukkelijk en formeel door ons schriftelijk bekrachtigd, worden alle 
verkopen, leveringen en werkprestaties beschouwd als uitsluitend gesloten te zijn onder de hierna bepaalde 
clausules en algemene verkoopvoorwaarden. 

Ze zijn volledig bindend tenzij deze in onze prijsaanbiedingen worden gewijzigd of aangevuld. 

Het door de koper overmaken van zijn bestelling houdt zijn aanvaarding in van de algeheelheid van onze 
voorwaarden en tevens de annulatie van alle andere hiermede tegenstrijdige bepalingen van zijn order. 

De bijzondere voorwaarden van Motoren Desmedt zullen steeds prevaleren op de algemene voorwaarden. 
Enkel de voorwaarden van Motoren Desmedt zullen op de overeenkomst van toepassing zijn. Elke opdracht is 
bindend, waarbij onderhavige voorwaarden steeds zullen prevaleren op de voorwaarden van de klant.  

1. Alle opdrachten zullen worden uitgevoerd op de overeengekomen wijze.  

Wijzigingen op verzoek van de opdrachtgever kunnen aanleiding tot prijswijzigingen geven. Elke gegeven 
opdracht zal onherroepelijk zijn en zal dienen te worden gehonoreerd, zelfs bij niet-afname van de goederen 
om welkdanige reden ook. De klant zal steeds de verplichting hebben alle gegevens te verstrekken mbt de uit 
te voeren opdrachten. 

Goederen aangekocht bij Motoren Desmedt worden aanvaard in de staat waarin ze zich bevinden bij afhaling. 

2.Onze offerteprijzen zijn slechts bindend vanaf de aanvaarding door Motoren Desmedt en prijsoffertes voor 
herstellingswerken gelden voor zover er achteraf geen meerwerken dienen uitgevoerd te worden t.o.v. de 
werken gespecifiëerd in onze offerte. De noodzaak van deze meerwerken kan blijken na volledige demontage, 
onderzoek en eventueel zelfs na gedeeltelijke herstelling van de machine. 

Elke bestelling is bindend voor de klant en zal niet-annuleerbaar zijn. Bij annulering van de opdracht zal de 
gehele prijs verschuldigd zijn gelet op het maatwerk dat in deze gebeurt. 

De betalingsvoorwaarden zijn de volgende, behoudens anders overeengekomen:  

- 40 % voorschot bij bestelling en contant betaalbaar op factuurdatum 

- 60 % bij de levering van het materiaal of bij einde montage, betaalbaar op 30 dagen factuurdatum. 

Bij annulatie van een aankoop van goederen dewelke geen maatwerk behoeven, zal een vergoeding gelijk aan 
50% van de bestelling van toepassing zijn, bij maatwerk zal steeds de gehele som verschuldigd zijn. Bij 
annulatie van een opdracht, herstelling of dient dewelke minder dan 48 uur voor de voorziene 
uitvoeringsdatum zal een vergoeding verschuldigd zijn  van een minimum van 4 werkuren per voorziene 
persoon.  

3. Klachten en garantie 

Motoren Desmedt kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor welkdanige schade ook door gebruik van 
haar producten. Eventuele klachten komen slechts in aanmerking binnen 8 dagen na de inontvangstneming en 
dienen schriftelijk en aangetekend te gebeuren. Bij niet tijdige mededeling na deze 8 dagen gelden de 
leveringen, herstellingen, andere werken en facturen als aanvaard. De klachten dienen duidelijk verantwoord 
te worden. Op elke levering van goederen geldt uitsluitend de garantie van de producent, dan wel de 
garantievoorwaarden van Motoren Desmedt dewelke beperkt is tot een periode van 1 jaar. Deze waarborg 
omvat uitsluitend het herstellen of vervangen op onze kosten en in onze werkplaatsen, van onderdelen die bij 
een normaal gebruik niet voldoende functioneren of defect geraakt zijn. Deze waarborg vervalt in geval van 
herstelling of demontage door derden, evenals ingeval welkdanige wijziging of manipulatie werd aangebracht. 
De waarborg sluit elk recht op schadevergoeding uit. 



Op herstellingen of plaatsingswerken geldt een garantie van 6 maanden op de uitgevoerde 
werken/herstellingen aan de machines (bijvoorbeeld bij mechanische revisie is er geen garantie op het 
elektrische). De klant dient ook steeds te voorzien in correcte beveiligingen (bv elektrische beveiliging). 

Herstellingen of diensten aan motoren van de klant, of herstellingen aan goederen gebeuren op 
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Motoren Desmedt zal niet verantwoordelijkheid zijn, noch enige 
garantie leveren indien na plaatsing door Motoren Desmedt er welkdanige manipulatie ook aan de goederen 
gebeurde door de opdrachtgever of een derde. De verantwoordelijkheid van Motoren Desmedt is beperkt tot 
de eigen werken en diensten, zonder dat gevolgschade, of schade ingevolge stilliggen van productielijnen 
kunnen aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Het louter vervangen of herstel van het defecte 
product zal de enig mogelijke remedie zijn in hoofde van Motoren Desmedt. Motoren Desmedt zal niet 
verantwoordelijk zijn voor enige montage of herstellingswerken op bestaande installaties van de koper. Het 
loutere herstel aan installaties gebeurt uitsluitend in het voordeel van de koper teneinde te trachten zijn 
installatie bedrijfsklaar te maken en veronderstelt geen resultaatsverbintenis, maar een middelenverbintenis. 

Onze goederen worden verkocht en definitief aanvaard in onze werkplaats. Het vervoer en de aflevering 
gebeuren op risico van de koper, zelfs wanneer de levering franco geschiedt (Ex Works). De koper zal 
verantwoordelijk zijn voor alle kosten en risico’s die verband houden met het verpakken en vervoeren van de 
goederen vanaf onze werkplaats tot de gewenste bestemming. 

4. Leveringsdatum of -termijn 

De leveringstermijn wordt steeds informatief gegeven en zijn voor Motoren Desmedt niet bindend. Een 
vertraging in de levering kan geen contractbreuk uitmaken, noch kunnen deze aanleiding geven tot welkdanige 
vergoeding ook. 

Termijnen van herstellingen, tussenkomsten zijn eveneens informatief en niet bindend. Indien de plaatsing of 
herstelling dient te worden uitgesteld omwille van omstandigheden op de werklocatie, zal een nieuwe termijn 
dienen te worden overeengekomen. Indien ingevolge het niet voorradig zijn van onderdelen of goederen, zal 
de leveringstermijn van rechtswege verlengd worden met de termijn tot deze onderdelen of goederen 
voorradig zijn. 

De opdrachtgever zal zorg dragen voor de nodige voorzieningen opdat de werken zonder problemen en 
optimaal kunnen worden uitgevoerd en zal alle noodzakelijke gegevens steeds aan Motoren Desmedt 
overmaken.. 

5. Prijzen en betalingen 

Goederen en diensten worden berekend tegen de prijzen van kracht op het ogenblik van de afsluiting van de 
koopovereenkomst. De prijs, vermeld op de overeenkomst kan door Motoren Desmedt worden verhoogd 
indien blijkt dat de prijs tussen de aankoop en de levering belangrijke wijzigingen heeft ondergaan buiten de 
wil van Motoren Desmedt om zoals prijswijzigingen naar aanleiding van de wisselkoers, prijsstijgingen 
ingevolge de prijs van de grondstoffen, onderdelen, ... Transportprijzen, kosten van stockage zijn steeds ten 
laste van de klant. 

Herstellingen, plaatsing en diensten dewelke bij de klant worden uitgevoerd zullen per halfuur worden 
aangerekend, met inbegrip van de verplaatsing naar de werklocatie. 

De factuur zal steeds betaalbaar zijn ten laatste 30 dagen na levering. Elke afwijking t.a.v. de 
betalingsvoorwaarden is slechts geldig mits zij blijkt uit een door verkoper en koper opgestelde en 
ondertekende schriftelijke overeenkomst.  

Elk bedrag die op de vervaldag niet geheel betaald is, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een 
intrest op van 12% per jaar, vanaf de factuurdatum tot de datum van algehele betaling alsmede zal het bedrag 
van de factuur verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van €125 
en dit zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn. Voorschotten worden in geen enkel geval 
terugbetaald. 



Het ingebreke blijven van betaling op de vervaldag geeft Motoren Desmedt het recht, zonder aanmaning of 
rechtsprocedure alle onuitgevoerde bestellingen of contracten te schorsen. 

Motoren Desmedt zal tevens een retentierecht bezitten op alle goederen van de opdrachtgever in haar bezit, 
tot volledige betaling van alle facturen en schadevergoedingen door de opdrachtgever ongeacht of deze 
goederen betrekking hebben op de openstaande facturatie. 

De gerechtskosten dienen steeds volledig door de debiteur betaald te worden, met inbegrip van de 
advocaatkosten. 

Onze prijzen worden steeds uitgedrukt in Euro en zijn exclusief BTW. 

6. Leveringen 

De levering van goederen heeft plaats op de zetel van Motoren Desmedt, tenzij schriftelijk anders werd 
overeengekomen waarbij de goederen dienen te worden opgehaald binnen de 48 uren nadat Motoren 
Desmedtkennis gaf van de beschikbaarheid.  

Bij éénzijdige beëindiging van de overeenkomst door de koper zal een forfaitaire schadevergoeding van 
minimaal de koopprijs verschuldigd zijn, onverminderd het recht om de uitvoering van de overeenkomst te 
vorderen, dan wel de werkelijke schade te vorderen. 

Indien de klant de goederen laattijdig ophaalt, zal Motoren Desmedt het recht hebben om staangeld aan te 
rekenen à rato van 10% van de waarde van de goederen per begonnen maand, met een minimum van €150 per 
maand. 

7.Overmacht 

Indien zulke omstandigheden zich voordoen zal de aan Motoren Desmedt toegestane tijd voor het nakomen 
van zijn verplichtingen verlengd worden en Motoren Desmedt zal niet verantwoordelijk zijn voor de aldus 
ontstane vertragingen. 

Indien deze omstandigheden langer dan zes maanden duren, zal ieder partij het recht hebben het contract te 
verbreken door middel van een aangetekend schrijven zonder het recht op vordering van enige 
schadevergoeding in hoofde van een der partijen.. 

De volgende gevallen, indien ze zich voordoen na het sluiten van het contract en diens uitvoering verhinderd, 
worden als overmacht aanzien : 

staking, lock-out en alle andere omstandigheden onafhankelijk van de wil van Motoren Desmedt, zoals : brand, 
mobilisatie, opeising, embargo, monetaire restricties, oproer, gebrek aan vervoermiddelen, tekort aan 
materiaal, beperkingen in het gebruik van drijfkracht, te late leveringen vanwege de leveranciers van Motoren 
Desmedt. Deze lijst is niet-limitatief. 

8. Betwisting 

Alle betwistingen die zouden kunnen ontstaan uit deze overeenkomst, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid 
van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen en zullen volgens het Belgisch recht beslecht worden. 

  


