
 
ALGEMENE VOORWAARDEN 

1. Tenzij andere bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen werden overeengekomen, gelden uitsluitend de hiernavolgende bepalingen. Deze 
algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsoffertes en overeenkomsten die worden gesloten. 

2. Alleen door het feit een order te geven verklaart de klant zich akkoord met onderstaande voorwaarden die hij kent en automatisch onderschrijft. Zij maken een integraal 
bestanddeel uit van deze overeenkomst. Andersluidende voorwaarden al dan niet gedrukt op de brieven en andere documenten worden als niet bestaande aanzien voor 
zover zij niet mochten overeenstemmen met deze algemene voorwaarden, zonder dat hiertoe protest vereist wordt. 

3. Prijsoffertes zijn slechts gegeven ter informatie. De door de N.V. L.E.C. aanvaarde bestellingen zijn slechts verbindend na de schriftelijke orderbevestiging van de N.V. 
L.E.C. 

4. De facturen zijn betaalbaar op de zetel van de N.V. L..E.C. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen. 

5. Alle belastingen en taksen, van welke aard ook, verschuldigd uit hoofde van de door de N.V. L.E.C.  verrichte werkzaamheden, zijn voor rekening van de klant. De 
vervoerkosten zijn, tenzij anders bepaald, ten laste van de klant/koper. 

6. Klachten met betrekking tot de facturen dienen schriftelijk ingediend te worden binnen de 8 dagen na de verzendingsdatum van de factuur, met vermelding van de 
factuurdatum en het factuurnummer, op straffe van onontvankelijkheid. 

7. Alle betalingen verricht door de klant met betrekking tot een bepaalde factuur kunnen niet aangewend worden tot aanzuivering van andere openstaande facturen. 

8. Bij laattijdige betaling zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling moratoire intresten verschuldigd. De berekening gebeurt aan de hand van de basisrente van de 
Europese Centrale Bank (ECB), vermeerderd met 6 %. Iedere begonnen maand vertraging wordt volledig aangerekend.  

9. De N.V. L.E.C.  behoudt zich het recht voor om, in geval van niet-betaling op de vervaldag, het bedrag van de factuur, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, met 
10 % te verhogen, met een minimum van 250 €, ten titel van algehele en forfaitaire schadevergoeding, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Daarnaast worden 
invorderingskosten, o.m. onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, in rekening gebracht. 

10. Geen enkele klacht of geschil van welke aard ook, of gebruiksderving schorst de verplichting tot betaling. 

11. Bij niet-betaling houdt N.V. L.E.C.  zich het recht voor om verdere leveringen en werkzaamheden stop te zetten. Tevens behoudt de N.V. L.E.C.  zich het recht voor 
om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het niet uitgevoerde gedeelte. 

12. Tot aan de volledige betaling en vervulling van alle verplichtingen uit de koopovereenkomst, blijven de geleverde goederen eigendom van de N.V. L.E.C. Zolang de 
geleverde goederen niet volledig betaald zijn, kan de klant/koper de eigendom van de geleverde goederen niet aan derden overdragen, noch de geleverde goederen in 
pand geven. Ingeval dit verbod niet wordt nageleefd, is de verkoopprijs onmiddellijk opeisbaar. Tot aan de volledige betaling zal de klant/koper de geleverde goederen 
derwijze opslaan en bewaren dat waardevermindering wordt vermeden. De klant/koper verbindt er zich toe om de N.V. L.E.C. onmiddellijk te verwittigen bij enige 
beslaglegging op de geleverde goederen ten zijne laste. Tot aan de volledige betaling staat de klant tevens in voor de schade en de vervreemding van de geleverde 
goederen, na de sluiting van het contract. 

13. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van grondstoffen, lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt de 
N.V. L.E.C. zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. 

14. De N.V. L.E.C. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtsgevolgen indien de klant vόόr of tijdens de werkzaamheden of leveringen, één of meerdere 
foutieve of onvolledige gegevens zou hebben overgemaakt, ofwel andere informatie zou hebben verborgen. 

15. De N.V. L.E..C. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade anders dan die door zijn verzekeraars wordt gedekt uit hoofde van zijn bedrijfs- en/of 
productaansprakelijkheidsverzekering. Met inachtname van de wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid is de N.V. L.E.C. in geen geval aansprakelijk voor de 
schade die ontstaat door onoordeelkundig gebruik door de koper, voor de schade als gevolg van gebreken ontstaan door natuurlijke slijtage, voor de schade die ontstaat 
tengevolge van het niet-opvolgen van de instructies van de N.V. L.E.C. met betrekking tot het geleverde, alsook de samenstelling ervan. 

16. De opgegeven levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen. De N.V. L.E.C. is niet aansprakelijk voor de overschrijding daarvan. Overschrijding kan geen 
aanleiding geven tot vernietiging of ontbinding van het contract. Deze overschrijding geeft evenmin aanleiding tot schadevergoeding. De N.V. L.E.C. is tevens niet 
aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door niet-levering, verkeerde of te late levering als gevolg van overmacht. Overschrijding van de levertijd geeft de klant niet het 
recht de bestelling te schorsen of te annuleren, of enig recht op schadevergoeding. 

17. De N.V. L.E.C. kan, zonder ingebrekestelling, tijdelijk sommige of alle van de door de klant gedane bestellingen schorsen, of zelfs de overeenkomst van rechtswege 
opzeggen, in geval van : de klant één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst of enige andere overeenkomst die de klant met de N.V. L.E.C. heeft afgesloten, 
overtreedt ; de klant deze overeenkomst of enige andere overeenkomst, die de klant met de N.V. L.E.C. heeft afgesloten, verbreekt ; faillissementsprocedure of procedure 
tot het bekomen van een gerechtelijk akkoord tegen de klant worden ingesteld ; een curator wordt aangesteld over enige of alle activa van de klant ; van een 
liquidatie/vereffening van de klant ; ingeval de N.V. L.E.C. ontdekt dat de klant beroep doet op de diensten van N.V. L.E.C. met frauduleuze bedoelingen ; de N.V. L.E.C. 
zou vaststellen dat de klant voor, tijdens of na de uitvoering der werken en/of de levering der materialen, één of meerdere foutieve of onvolledige gegevens zou hebben 
overgemaakt, ofwel andere informatie zou hebben verborgen. 

18. Bij beëindiging of opschorting van deze overeenkomst worden alle bedragen verschuldigd aan de N.V. L.E.C. beschouwd als verschuldigd en volledig betaalbaar op 
eerste verzoek. De klant heeft niet het recht deze bedragen te compenseren. Alle verschuldigde bedragen diennen onmiddellijk betaald te worden. 

19. In geval van overmacht heeft de N.V. L.E.C. het recht om te zijne keuze de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden aan te merken, zonder dat 
enige schadevergoeding kan worden geëist of de overeenkomst op te schorten tot de omstandigheden van overmacht een einde hebben genomen en nakoming in 
redelijkheid mogelijk is. Zal als overmacht gelden: al wat de leverancier tegenover de N.V. L.E.C. als overmacht doet of kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder 
meer gerekend : werkstaking, werkliedenuitsluiting, oorlog of oorlogstoestand, binnenlandse onlusten, stoornis in het bedrijf, vertraagde levering van grondstoffen, 
materialen of belangrijke onderdelen, vertraging van het vervoer, het niet tijdig verlenen van een officiële vergunning of toestemming, enz… 

20. In elk geval zal in de gevallen waarin de N.V. L.E.C. verhinderd wordt de bestelling uit te voeren, om welke reden dan ook, de N.V. L.E.C. niet aansprakelijk kunnen 
worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt aan de klant. 

21. De klant aanvaardt uitdrukkelijk de exoneratieclausule waarin de N.V. L.E.C. zijn werknemers in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor zowel 
contractuele, buitencontractuele gebaseerde aansprakelijkheidsvorderingen, zelfs in de omstandigheden van vergissing, met inbegrip van nalatigheid, met uitzondering 
van bedrog en/of een zware fout van de N.V. L.E.C., het bedrog en/of een zware fout van de aangestelden van de N.V. L.E.C. 

22. Klachten over de hoeveelheid, het gewicht of het aantal van het geleverde betreffende of betrekking hebbende op uiterlijk zichtbare gebreken moeten onmiddellijk 
binnen de 8 dagen na de inontvangstname van de goederen door de klant bij de N.V. L.E.C. bekend gemaakt worden bij een ter post aangetekend schrijven. 

23. Voor alle eventuele geschillen die uit deze  overeenkomst voortvloeien, en die niet via een minnelijke schikking kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend de 
Rechtbanken van Hasselt en het Vredegerecht van het kanton te Beringen bevoegd zijn. De N.V. L.E.C. behoudt echter de mogelijkheid elke andere rechtbank bevoegd 
te verklaren. 

24. Huidige overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale 
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980. 


