
 

 
ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 

 
 
1.  Behoudens bijzondere voorwaarden vermeld in onze offertes / contracten, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de 

hierna vermelde voorwaarden van toepassing. Elke bestelling impliceert de formele en uitdrukkelijke aanvaarding van de 
huidige voorwaarden door de klant. 

2.  Onze offertes zijn slechts 2 maanden geldig. Een door de klant aanvaarde offerte wordt slechts omgezet in een bindende 
overeenkomst na schriftelijke bevestiging door BRABEX of vanaf aanvang van de uitvoering van de werken. 
Voor de levering en plaatsing van beveiligingssystemen in lokalen in aanbouw of in verbouwing, wordt de uitvoering als 
begonnen beschouwd van zodra de klant de kabels of de bekabelingschema’s, door ons geleverd, in ontvangst genomen 
heeft. 

3.  De offertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen 
ondergaan tussen het ogenblik van de offerte en de levering van de diensten en/of van het materieel, behouden wij ons het 
recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. 
Onze prijzen zijn opgesteld in EURO, BTW niet inbegrepen. Elke stijging van BTW of elke nieuwe belasting die opgelegd 
zou worden tussen het ogenblik van de offerte en de levering van de diensten en/of van het materieel, is ten laste van de 
klant. 

4.  We blijven eigenaar van het geleverde/geplaatste materieel tot de volledige betaling van de prijs,  intresten, onkosten en  
belastingen. 
Onze prijzen hebben uitsluitend betrekking op de levering van het materieel / prestaties / diensten zoals beschreven in onze 
offertes. Indien andere / bijkomende prestaties / materieel door de klant worden besteld, zullen deze hem gefactureerd 
worden bovenop de prijs van onze offerte. 

5.  Behalve indien uitdrukkelijk gewaarborgd in onze bijzondere verkoopsvoorwaarden, zijn onze leveringstermijnen indicatief. We 
zullen slechts aansprakelijk kunnen gesteld worden indien de termijnen uitzonderlijk lang zijn en te wijten aan een grove fout 
van BRABEX.  

6.   Klachten betreffende levering dienen ons binnen de vierentwintig uur gemeld te worden op straffe van verval. 
Klachten betreffende plaatsing dienen ons gemeld te worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen volgend op de 
dag van de plaatsing van het betreffende stuk op straffe van verval. 

7.   De goederen worden verzonden op risico van de klant. De vervoerskosten zijn voor rekening van de klant. 
8.  Wij behouden ons het recht voor de goederen te factureren volgens de uitgevoerde leveringen zelfs indien deze gedeeltelijk 

zijn. In geval van niet betaling van een gedeeltelijke levering, behouden wij ons het recht voor het saldo der bestelling te 
annuleren mits aanrekening van een annulatiekost conform art. 13.  
Elke klacht betreffende de factuur dient ons schriftelijk gemeld te worden binnen de acht dagen na de factuurdatum.  

9.   Na bestelling wordt een voorschot aangerekend van 25%. Zolang dit voorschot niet betaald is, zijn wij niet gehouden de 
bestelling aan te vatten en geldt geen enkele termijn. 
Facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum (vervaldag). Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is 
van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1 % per aangevangen maand. Tevens zal van 
rechtswege een forfaitaire vergoeding van 10 % verschuldigd zijn op het openstaand factuurbedrag met een minimum van 
100,00 € ter dekking van de administratiekosten. Bij niet-naleving van de betalingsvoorwaarden zijn wij gerechtigd van 
rechtswege en zonder enige ingebrekestelling de uitvoering van onze contractuele verplichtingen te staken.  
Wanneer de klant in hoedanigheid van consument handelt, vervangt huidige alinea de inhoud van de vorige als volgt:  
Facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is de klant van 
rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1 % per aangevangen maand. Tevens zal van 
rechtswege een forfaitaire vergoeding van 10 % verschuldigd zijn op het openstaand factuurbedrag met een minimum van 
100,00 € ter dekking van de administratiekosten. Bij niet-naleving van de betalingsvoorwaarden zijn wij gerechtigd van 
rechtswege en zonder enige ingebrekestelling de uitvoering van onze contractuele verplichtingen te staken. Wanneer wij 
onze contractuele verplichtingen niet zouden nakomen, kan de klant zich beroepen op dezelfde intresten en forfaitaire 
vergoeding. 
Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire 
schadevergoeding niet inbegrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.    

10. In geval van gedeeltelijke / totale annulatie van de bestelling door de klant, is deze een forfaitaire schadevergoeding 
verschuldigd ten belope van 20% van de waarde van de geannuleerde bestelling, BTW niet inbegrepen, met een minimum 
van 100,00 € en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van bewijs van hogere schade. 

11. Een door ons uitdrukkelijk gegeven garantie zal nooit van toepassing zijn op de verplaatsingen of de herstellingen die het 
gevolg zouden zijn van: 
a)  de natuurlijke slijtage van de toestellen: onder meer batterijen, zekeringen, lampen…. 
b)  de accidentele beschadiging te wijten aan de klant of een derde, onder meer ten gevolge van werken,  verbouwingen die 

wijzigingen of herstellingen aan onze installaties zouden vereisen. 
c)  vrijwillige beschadigingen ten gevolge van vandalisme, inbraak of kwaad opzet. 
d)  beschadiging ten gevolge van natuurelementen zoals brand, overstroming, bliksem, aardbeving…. 
e)  beschadiging ten gevolge van overspanning of storing in de 220 volt toevoer of de telefoonlijn. 
f)  beschadiging ten gevolge van verwaarlozing, gebrek aan onderhoud of verkeerd gebruik van het  materieel.  

12. Onze vrijwaringplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder  uit dan deze van onze leveranciers. 
13. Wanneer we ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te 

voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden 
geëist. 

14. Op alle eventuele geschillen is het Belgisch recht van toepassing en zijn de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen 
exclusief bevoegd. 

 


