
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN DEGOMEAT 

Langestraat 170 - 9300 Aalst 

Tel: 053/ 70 97 90 - e-mail: info@degomeat.be 

 
1.  Toepassingsgebied 

1.1. Op alle overeenkomsten met en door DEGOMEAT, 

met maatschappelijke zetel gelegen te 9300 Aalst, 

Langestraat 170 en ingeschreven in het 

rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 

BTW BE0461340116, zijn uitsluitend onderstaande 

algemene voorwaarden (hierna: “VOORWAARDEN”) 

van  toepassing.  

1.2. Elke bestelling van de klant impliceert de 

onvoorwaardelijke aanvaarding en verplichting tot 

naleving van deze Algemene Voorwaarden, die absolute 

voorrang genieten op enig andersluidend eenzijdig 

document van de klant. 

1.3. Degomeat stemt niet in met toepasselijkheid van 

enige andere algemene voorwaarden, ongeacht of 

daarnaar in correspondentie wordt verwezen of deze aan 

Degomeat worden toegestuurd. 

1.4. Afwijkende voorwaarden zijn slecht geldig na 

schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding van 

onzentwege. 

1.5. Deze voorwaarden maken samen met de 

(desgevallend) bestelbon de integrale overeenkomst uit 

en vervangen alle eerdere schriftelijke of mondelinge 

afspraken. 

 

2. Bestellingen 

2.1. Elke bestelling is voor de klant bindend en 

onherroepelijk en geldt als erkenning van de 

voorwaarden zelfs zo de bestelling niet schriftelijk 

gebeurt of wanneer ze door klant niet is ondertekend. 

2.2. De bestellingen worden gefactureerd tegen de 

overeengekomen prijzen en voorwaarden. Elke taks of 

belasting betaalbaar of te betalen op de prijzen van 

DEGOMEAT is steeds ten laste van de klant. 

 

3. Leveringen 

3.1. Een door DEGOMEAT aangegeven of bevestigde 

leveringstermijn is in principe steeds louter indicatief. 

Enkel indien DEGOMEAT zich, bij wijze van 

resultaatsverbintenis, zelf schriftelijk en in duidelijke 

bewoordingen verbindt om een leveringstermijn zeer stipt 

na te leven, geldt het tegendeel.  

3.2.. DEGOMEAT is niet aansprakelijk voor de 

vertraging van levering ingevolge overmacht. Overmacht 

duidt op elke gebeurtenis onafhankelijk van de wil der 

partijen.  

3.3. DEGOMEAT is evenmin aansprakelijk ingevolge 

vertragingen te wijten aan haar eigen leveranciers bij de 

levering van essentiële onderdelen. De klant verzaakt, 

afgezien van een mogelijke ontbindingsvordering, aan elk 

ander verhaal en in het bijzonder aan de toekenning van 

enige vorm van schadevergoeding die niet werd voorzien 

in onderhavige algemene voorwaarden. 

 

4. Prijzen  

4.1. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen netto contant 

en exclusief BTW, invoerrechten, belastingen en/of 

andere rechten of heffingen die van overheidswege zijn 

of worden opgelegd; exclusief de kosten van opslag, 

verpakking, laden/lossen, wisselkoersen, verzekering en 

transport naar het door de KLANT opgegeven adres; 

exclusief koerswijzigingen voor zover die impact hebben 

op de oorspronkelijke prijsopgave; zonder bewaarloon; 

zonder korting en vermeld in Eurobedragen. 

 

5. Betaling 

5.1. Behoudens afwijkende betalingstermijn op de 

factuur, zijn alle betalingen uiterlijk 30 dagen na 

factuurdatum contant betaalbaar op de maatschappelijke 

zetel van DEGOMEAT of via bankoverschrijving en zijn 

verschuldigd zonder disconto of zonder enige afhouding. 

De dag van ontvangst op de rekening van DEGOMEAT 

geldt als de dag van betaling.  

5.2. De termijn voor protest tegen een factuur verstrijkt 8 

dagen na factuurdatum en protest dient steeds per 

aangetekend schrijven te gebeuren aan DEGOMEAT. 

Klachten en/of protesten schorten de 

betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op. 

5.3. Elke factuur die niet binnen een termijn van 30 dagen 

na factuurdatum voldaan wordt, heeft tot gevolg dat van 

rechtswege en zonder ingebrekestelling: 

- een verwijlintrest verschuldigd wordt van 12% per jaar, 

te rekenen vanaf de factuurdatum tot de datum van 

algehele betaling;  

- een schadevergoeding verschuldigd wordt die forfaitair 

wordt vastgesteld op 10% van de openstaande facturatie 

met een minimum van 50,00 euro 

- alle andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar 

worden. 

 

6. Eigendoms- en risico overdracht  

6.1. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk 

Wetboek verkrijgt de klant slechts de eigendom van het 

gekochte goed op het ogenblik van de volledige betaling 

van de prijs, hoofdsom, eventuele interesten en kosten. 

De klant is tot de overdracht van de eigendom niet 

gerechtigd recht het gekochte goed te verkopen, te 

verhuren, in pand te geven of er ten gelijk welke titel over 

te beschikken en/of er enige verandering aan te brengen 

die de waarde ervan zou kunnen verminderen. 

6.2. De risico’s met betrekking tot de gekochte goederen 

gaan integraal over op de klant vanaf de levering. 

 

7. Toepasselijk recht - jurisdictie 

7.1. Het Belgische recht is van toepassing op alle 

verhoudingen tussen partijen.   

7.2. In geval van gedwongen invordering of betwisting 

zijn de ondernemingsrechtbanken te Gent, afdeling 

Dendermonde of de Rechtbank van Eerste aanleg te Oost-

Vlaanderen, afdeling Dendermonde of de Vrederechter 

van het Tweede Kanton Aalst bevoegd. 

 


