
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CEMMINERALS NV 
 

1. BINDENDE KRACHT VAN DE HUIDIGE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 
 
1.1 Onderhavige algemene voorwaarden zijn de enige algemene voowaarden die van  toepassing zijn 
op de contractuele relaties tussen Cemminerals NV, met maatschappelijke zetel te 9042 GENT, 
Christoffel Colombuslaan 37 en geregistreerd bij de KBO onder n° 0645.880.636, (hierna: de 
“Verkoper” genoemd) en de klant  (hierna: de “Koper” genoemd),  tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk 
anders is overeengekomen.  
 
1.2 De Koper erkent dus uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk dat hij verzaakt aan de toepassing van de 
eigen algemene of bijzondere voorwaarden ten opzichte van de Verkoper. 
 
 
1.3 De eventuele gehele of gedeeltelijke nietigheid en/of niet-afdwingbaarheid van een of meerdere 
bepalingen van deze algemene voorwaarden van de Verkoper, tast de geldigheid van de overige 
bepalingen in deze voorwaarden niet aan.  Partijen zullen in dergelijk geval de vernietigde bepaling(en) 
toepassen en interpreteren volgens de wettelijke toegelaten interpretatie die de originele 
bepaling(en) het dichtst benadert.  
 
 

2. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST  
 

2.1 Huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle producten uit 
het gamma van de Verkoper zoals in het bijzonder cement, kalksteenmeel en gemalen 
hoogovenslakken in bulk, etc. 
 
2.2 Het voorwerp van de overeenkomst wordt bepaald door de schriftelijke offerte en/ of 
opdrachtbevestiging en/ of leveringsbon van de Verkoper. De  prijsoffertes, opdrachtbevestigingen en 
leveringsbonnen van de Verkoper gelden enkel voor de karakteristieken die daarin uitdrukkelijk 
worden beschreven.  
 
In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van de offerte en de bepalingen van de 
opdrachtbevestiging, worden de bepalingen van de opdrachtbevestiging beschouwd als het voorwerp 
van de overeenkomst. 
 
 In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van de opdrachtbevestiging en de bepalingen van de 
leveringsbon, wordt er onherroepelijk geacht dat de Koper, na ontvangst van de opdrachtbevestiging, 
mondeling een wijziging aan de hoeveelheid en/ of kwaliteit van het bestelde product heeft 
aangevraagd. Het bestelde wordt in dat geval beschouwd overeen te stemmen met de bepalingen van 
de leveringsbon. 
 

3. VERBINTENISSEN VAN DE VERKOPER 
 
3.1 In het kader van de koopovereenkomst vallen volgende verbintenissen ten laste van de Verkoper: 

1. De verplichting om de eigendom van de gekochte producten over te dragen aan de Koper 
(eigendomsoverdracht).  



2. De verplichting om de gekochte koopwaar over te dragen in de feitelijke macht en het bezit 
van de Koper  conform aan wat verkocht is (levering).  

 
4. VERBINTENISSEN VAN DE KOPER EN DE PRIJS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 

 
4.1 De Koper dient ten minste twee kalenderdagen voor de gewenste leveringsdatum de datum van 
levering en de juiste hoeveelheid van de uit te voeren bestelling mee te delen. Het uur van levering en 
de bevestiging van bovenvermelde gegevens dienen aan de Verkoper voor 14.00 uur van de dag, die 
deze van de levering voorafgaat, medegedeeld te worden.  Bij gebreke aan tijdige of volledige 
mededeling behoudt de Verkoper zich het recht voor de bestelling niet in aanmerking te nemen. 
 
4.2 De Koper aanvaardt volgende prijsmodaliteiten: 

• De bestellingen worden uitgevoerd tegen de prijzen die van kracht zijn op de dag van levering, 
behoudens uitdrukkelijk anders overeen gekomen, zoals door de Verkoper ter kennis gebracht 
van de Koper. Prijzen zijn nooit geldig voor een bepaalde vaste periode tenzij uitdrukkelijk 
anders overeengekomen door de Verkoper en Koper.  

• Alle prijzen zijn steeds exclusief B.T.W. en exclusief alle mogelijke belastingen en taksen die de 
verkoop van de koopwaar kunnen bezwaren.  

 
4.3 De Koper betaalt de facturen binnen de voorziene termijn en aanvaardt volgende 
betalingsmodaliteiten en sancties: 

• Facturen worden integraal betaald ten laatste 15 dagen na factuurdatum, behoudens 
uitdrukkelijk anders overeen gekomen. 

• Eventuele betwistingen van facturen dienen uiterlijk 15 dagen na factuurdatum kenbaar 
gemaakt te worden per aangetekend schrijven aan de Verkoper. Hoewel een eventueel 
stilzwijgen in hoofde van de Verkoper geenszins de aanvaarding inhoudt van de betwisting 
uitgaand van de Koper, kan de Verkoper binnen een redelijke termijn reageren op deze 
betwisting. Het inroepen van enige betwisting door de Koper op welke grond ook, geeft de 
Koper niet het recht de betalingsverplichting in zijn hoofde op te schorten. 

• Het niet-betalen door de Koper van een factuur die op vervaldag gekomen is, heeft volgende 
rechtsgevolgen voor de Koper: 

o Eventuele bijzondere overeengekomen betalingstermijnen worden onmiddellijk en 
automatisch opgezegd. De Verkoper heeft in dergelijk geval het recht om dadelijk de 
integrale betaling te eisen van de gehele som die de Koper nog verschuldigd zou zijn, 
zelfs de sommen die nog niet op vervaldag gekomen zouden zijn.  

o De Koper is van rechtswege gehouden tot betaling van een conventioneel 
schadebeding ten belope van 12% van het factuurbedrag met een minimum van 
250,00 EUR evenals met een verwijlinterest van 12% 

o Bij niet-betaling heeft de Verkoper het recht om ofwel de buitengerechtelijke 
ontbinding van de bestaande contracten in te roepen ofwel om de uitvoering van het 
kwestieuze contract op te schorten. 
In geval de Verkoper opteert voor een buitengerechtelijke ontbinding zal de Koper een 
verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn van 15 % van de waarde van de verbroken 
overeenkomst.  

 
4.4 De Koper verbindt er zich toe dat de door de Verkoper te leveren koopwaar, binnen de 
overeengekomen tijdspanne, moeiteloos, zonder vertraging en zonder beschadiging, kunnen worden 
geleverd.  Hieronder wordt onder meer begrepen dat de Koper over een opslagsysteem beschikt die 



in goede staat van onderhoud en werking is (bv. het koppelingsonderdeel van het opslagsysteem van 
de Koper mag zeker geen gebreken bevatten). 
 
Bij niet-nakoming van deze verplichting en wanneer hieruit bijkomende kosten of schade zou 
voortvloeien, zijn alle bijkomende kosten en schade ten laste van de Koper. 
 
4.5 In het geval de Verkoper het transport bekostigt en organiseert, is de Koper volledig 
verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van de toegangswegen tot de los- en 
parkeerplaats en  dit gebeurt volledig op zijn kosten waarbij de Koper ervoor zorgt dat de wettelijke 
bepalingen worden nageleefd inzake oa. het wegverkeer, de plaatselijke reglementen en het algemeen 
reglement voor de arbeidsbescherming. 
 
De Koper zorgt ervoor dat het lossen van de vrachtwagens binnen de 15 minuten volgend op de 
aankomst kan worden gestart of, ingeval van gelijktijdige of opeenvolgende leveringen, binnen de 15 
minuten volgend op het lossen van de voorgaande levering.  
 
In totaal dient de bulkwagen binnen de 60 minuten gelost te zijn. Iedere overschrijding van deze 
wachttijd per vrachtwagen zal aanleiding geven tot betaling door de Koper van de vergoeding die 
hiervoor door de vervoerder van de Verkoper wordt gevorderd (18 EUR per aangevangen kwartier 
volgend op de 60  minuten).  
 
4.6 De Koper verbindt er zich toe de bepalingen van het door de Verkoper opgestelde 
"Veiligheidsvoorschriften bij het laden/lossen en ontvangen van koopwaar in bulk", raadpleegbaar op 
de website, na te leven. Indien de Koper deze bepalingen niet naleeft mag de Verkoper de levering 
weigeren zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding 
 
4.7 De Koper aanvaardt dat de Verkoper volgende transport- en loskosten nooit op zich neemt: 

o Alle kosten van welke aard ook die op de plaats van bestemming verschuldigd zouden zijn 
zoals o.m. de haven- en kaderechten, de lig- en overliggelden, de vergoedingen 
verschuldigd bij moeilijkheden met - of onderbrekingen van -  het scheepsverkeer zoals 
bijvoorbeeld wegens ijsvorming, en in het algemeen, alle kosten die niet in de 
basisvervoerprijs zijn begrepen en die betrekking hebben op het vervoer van de 
aangekochte koopwaar zijn ten laste van de Koper. 

o De kosten voor het in de silo blazen per zelflossend cementtankschip van de koopwaar in 
bulk geleverd voor de wal, zijn voor rekening van de Koper. Voor elk begonnen uur 
waarmee de overeengekomen lostijd wordt overschreden, zal voor de verkopen in 
Nederland "de Tariefbeschikking Overliggeld Binnenscheepvaart 1959 (Besluit Laad- en 
Lostijden en Overliggeld in de Binnenvaart 1991) van de Vereniging van Nederlandse 
makelaars in scheepsvrachten" van toepassing zijn. Voor de verkopen in België zal het 
Koninklijk Besluit van 19 juni 2011 betreffende de ligtijd en het bedrag van de 
overliggelden op het gebied van de binnenbevrachting, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, van 
toepassing zijn.  

 
4.8 De Koper aanvaardt dat de Verkoper in volgende gevallen een surplus aanrekent op de 
transportkosten: 

o Bij bestellingen, die transport en lossing zouden vereisen door de Verkoper op een 
onderling bepaalde bestemming, en dit op zaterdag en/of zondag, wordt zoals 



hieronder beschreven een surplus op de transportkosten (voor elke bulkwagen)  
gefactureerd aan de Koper door de Verkoper: 

- Zaterdag : + 25% 
- Zondag: + 50%  

o Indien een onvolledige vracht (< 30 ton) werd besteld zal desalniettemin de 
transportprijs voor een volledige vracht aangerekend worden aan de Koper tenzij 
uitdrukkelijk anders werd overeengekomen tussen de Koper en de Verkoper.  

 
5. AANVAARDING EN KWALITEIT VAN DE GELEVERDE KOOPWAAR 

 
5.1 Door de ondertekening van de leveringsbon, aanvaardt de Koper dat de geleverde zaak 
overeenstemt met de gekochte zaak  .  Door ondertekening van de leveringsbon doet de Koper 
uitdrukkelijk afstand van het recht om zich op de niet-conformiteit te beroepen ten opzichte van de 
Verkoper. Door ondertekening van de leveringsbon erkent de Koper dat hij in de mogelijkheid werd 
gesteld de geleverde zaak aandachtig te onderzoeken op haar conformiteit met het voorwerp van de 
overeenkomst en hij geen conformiteitsprobleem heeft kunnen vaststellen.  
Door ondertekening van de leveringsbon erkent de Koper het veiligheidsinformatieblad te hebben 
ontvangen, overeenkomstig het KB van 11 januari 1993, tot regeling van de indeling, de verpakking en 
het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik 
ervan. 
 
Voor wat de ondertekening van de leveringsbon betreft, wordt hij die de bon tekent, ongeacht de 
interne organisatie van de Koper of de organisatie van het transport, geacht de aangestelde van de 
Koper te zijn voor wat betreft de rechtsgevolgen die voortvloeien uit deze ondertekening. 
 
Indien de leveringsbon niet werd ondertekend bij de levering en de Koper geen schriftelijke 
gemotiveerde weigering meedeelt binnen de 3 dagen na de levering wordt hieruit afgeleid dat de 
Koper de conformiteit van de geleverde zaak aanvaardt.  
 
5.3 Het bewijs van een kwaliteitsgebrek van de geleverde koopwaar dient ten opzichte van de 
Verkoper op een tegensprekelijke wijze te worden geleverd. Partijen aanvaarden volgende 
bewijsmethode als ‘enige’ geldige tegensprekelijke bewijsmethode om een kwaliteitsgebrek  van de 
geleverde koopwaar aan te tonen: 

o Staalname bij levering: 
Op het ogenblik van de levering nemen een aangestelde van de Verkoper/ vervoerder 
en een aangestelde van  de Koper elk een staal van de geleverde koopwaar afkomstig 
uit het transportmiddel waarmee de koopwaar wordt geleverd.  
 
Partijen aanvaarden dat de stalen, die zouden worden afgenomen uit silo’s / 
opslagplaatsen van de Koper, niet in aanmerking worden genomen voor verder 
onderzoek naar een kwaliteitsgebrek omdat de opslagplaatsen een directe invloed 
kunnen hebben op de kwaliteit van de geleverde koopwaar (vocht, vervuiling, etc.) en 
omdat er in deze opslagplaatsen geen enkele zekerheid meer bestaat over de 
traceerbaarheid van de geleverde goederen (vermenging met andere leveringen) . 
 

o De Koper en Verkoper verbinden zich ertoe om de genomen stalen zelf, binnen de 5 
dagen na datum van de staalname, over te maken aan het onafhankelijk laboratorium 



‘Geos’. Partijen kunnen ervoor kiezen in gezamenlijk overleg een ander onafhankelijk 
laboratorium aan te duiden.  
 

o Het onafhankelijk laboratorium beoordeelt de conformiteit van de geleverde 
koopwaar met de Europese norm EN196-7 en voert op de stalen van de Koper en de 
Verkoper testen uit op de wijze opgelegd door deze norm. 
 

o Uiterlijk 7 dagen na datum waarop de resultaten van de 28-dagen sterkteproef door 
het onafhankelijke laboratorium aan de Koper bekend werden gemaakt,  dient de 
Koper de Verkoper schriftelijk op de hoogte te stellen van een eventueel bestaand 
kwaliteitsgebrek. 

 

De kosten die betrekking hebben op de verzending en het onderzoek van de stalen van de Koper zijn 
volledig ten laste van de Koper. Deze kosten worden slechts door de Verkoper ten laste genomen 
indien de kwaliteitscontrole aantoont dat niet aan bovenvermelde normen zou voldaan zijn en de 
Koper dit tijdig aan de Verkoper heeft gemeld. 
De Koper aanvaardt dat hij faalt in zijn bewijslast aangaande een kwaliteitsgebrek:  

- Indien de Koper bovenvermelde tegensprekelijke bewijsmethode niet gerespecteerd heeft. 
- Indien de Koper geen schriftelijke melding heeft verzonden aan de verkoper van een eventueel 

kwaliteitsgebrek binnen de 7 dagen na de datum waarop de resultaten van de 28-dagen 
sterkteproef door het onafhankelijke laboratorium aan de Koper bekend werden gemaakt. 

- Indien de geleverde koopwaar door de Koper of door een derde reeds werden opgeslagen 
en/of werden verwerkt tot een ander product of materiaal  (bv. na vervaardiging van beton 
d.m.v. cement).  

 
De aansprakelijkheid van de Verkoper voor een kwaliteitsgebrek is in elk geval strikt beperkt tot de 
vervanging, binnen een redelijke termijn, van de koopwaar die aangetast zijn met een kwaliteitsgebrek 
nadat dit gebrek op tegensprekelijke wijze werd vastgesteld conform bovenstaande bewijsmethode 
en tijdig werd gemeld door de Koper. De Koper kan geen aanspraak maken op enige bijkomende 
schadevergoeding in welke vorm dan ook. 
 
 

6. HOEVEELHEDEN 
 
De bepaling van de hoeveelheid van de door de Verkoper in bulk geleverde koopwaar gebeurt op de 
plaats van verzending, naargelang het geval, hetzij door het bepalen van de tonnenmaat van de lichter, 
hetzij door de weging van de bulkwagen. De Verkoper is enkel gebonden door hetzij de certificaten 
van het bepalen van de tonnenmaat ingeval van vervoer per schip, hetzij de wegingen gedaan op de 
weegbrug van Verkoper en vermeld in de documenten die de verzendingen per vrachtwagen 
begeleiden. Op zijn verzoek wordt de Koper uitgenodigd de verrichtingen tot het bepalen van de 
tonnenmaat of de wegingen, bij te wonen.  
 

7. OVERMACHT / HARDSHIP (IMPREVISIELEER)   
 

8.1 Indien de Verkoper door overmacht van blijvende of tijdelijke aard, door externe of interne 
omstandigheden buiten haar wil, verhinderd wordt een overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk uit 
te voeren, heeft zij het recht om de leveringstermijn dienovereenkomstig te verlengen en, zonder 



rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij tot enige schadevergoeding is gehouden, de overeenkomst 
geheel of in delen te beëindigen met een schriftelijke kennisgeving. In dergelijk geval blijft de Verkoper 
recht hebben op de betaling door de Koper van de geleverde koopwaar die voorafgaandelijk aan het 
geval van overmacht werden geleverd. 
Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die Verkoper verhinderen om zijn 
verplichtingen tijdelijk of permanent te vervullen, met inbegrip van maar niet beperkt tot 
overheidsmaatregelen, stakingen, lock-outs, ongevallen, brand (bij de Verkoper en/of bij leveranciers) 
het door de leveranciers niet leveren van de koopwaar die nodig zijn om koopwaar te leveren, evenals 
alle transportmoeilijkheden, verkeersopstoppingen, mechanische defecten, weersomstandigheden, 
epidemieën, quarantaine, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog, onverwacht verlies van de 
exploitatievergunning, CE en/of BENOR keurmerk, i. e. alle omstandigheden ten gevolge waarvan niet 
meer kan worden verlangd dat Verkoper zijn verplichtingen jegens de Koper uitvoert of verderzet. De 
Verkoper kan ook overmacht inroepen wanneer de overmacht intreedt nadat haar prestatie geleverd 
had moeten zijn. 
 
8.2 Indien er zich andere onvoorziene omstandigheden zouden voordoen, die noch door de Verkoper, 
noch door de Koper kunnen worden voorkomen en die de economische basis van de Overeenkomst 
aantasten ten nadele van één der partijen, dan moeten de Partijen gezamenlijk de vereiste 
aanpassingen aan de bestelling afspreken, met inbegrip van een eventuele prijsaanpassing. Indien de 
partijen niet tot een overeenkomst kunnen komen dan heeft de Verkoper het recht de Overeenkomst 
onmiddellijk stop te zetten, zonder dat dit de Koper recht zou geven op enige schadevergoeding, van 
welke aard ook.  
 
 

8. EIGENDOMS- EN RISICO-OVERDRACHT 
 
9.1 Eigendomsoverdracht - Alle door Verkoper geleverde koopwaar zijn en blijven diens eigendom 
totdat de Koper alle verschuldigde bedragen volledig heeft betaald. De Verkoper hanteert dus een 
eigendomsvoorbehoud. 
 
9.2 De risico-overdracht wordt, behoudens afwijkende INCO-terms die expliciet en schriftelijk werden 
aanvaard door de Verkoper, als volgt overeen gekomen: 

• In het geval de Koper de bestelde koopwaar op eigen kosten komt of laat ophalen op de 
terreinen van de Verkoper, gaat elk risico op verlies of beschadiging van de koopwaar over 
vanaf het ogenblik dat de koopwaar werden ingeladen voor transport op de terreinen van de 
Verkoper. De Verkoper draagt bijgevolg geen aansprakelijkheid voor risico’s die zich 
manifesteren tijdens het laden, het transport en het lossen van de koopwaar (bv. verlies of 
schade aan koopwaar tijdens transport, schade aan onroerende goederen of personen bij het 
laden of lossen, etc.) 

 
• In het geval de Verkoper uitdrukkelijk de verbintenis op zich heeft genomen om op zijn kosten 

de koopwaar te laten transporteren en te laten lossen op een voorziene bestemming, gaan 
alle risico’s op verlies en schade van de koopwaar eveneens over op de Koper, die geen 
consument is, op het ogenblik dat de koopwaar worden ingeladen voor transport op de 
terreinen van de Verkoper. De Koper, die geen consument is, neemt in dit geval ook alle risico’s 
gepaard met het transport en het lossen volledig op zich. Risico’s die voortvloeien uit het 
transport en het lossen van deze koopwaar dienen in dit geval door de Koper, die geen 



consument is, uitsluitend te worden afgewenteld op de door de Verkoper aangestelde 
Vervoerder.  
 
De Verkoper draagt bijgevolg geen aansprakelijkheid voor risico’s die zich manifesteren tijdens 
het laden, het transport en de lossing van de koopwaar, of die zich manifesteren door 
handelingen die worden uitgevoerd door de Vervoerder aangesteld door de Verkoper. Schade 
voortvloeiend uit fouten begaan door de vervoerder of de Koper zelf kunnen niet worden 
verhaald op de Verkoper. 

 
De Verkoper zal zijn medewerking en diensten aanbieden om het verhaal van de Koper, die geen 
consument is, op de aangestelde Vervoerder te vergemakkelijken.  De Koper verbindt er zich evenwel 
toe elke schade of elk verlies aan de Verkoper te melden binnen de twee dagen na het incident. Deze 
melding door de Koper geschiedt schriftelijk en met de nodige stavingstukken (bij voorkeur duidelijke 
foto’s). Meldingen buiten deze termijn dienen door de Verkoper niet in acht te worden genome 

Voorbeelden van  risicos die, conform deze clausule, niet door de Verkoper worden gedragen 
zijn (niet limitatief):   
 

- Verlies of beschadiging van de koopwaar tijdens het laden,  het transport, of 
lossen.  

- schade aan silo’s, bouwwerken of andere infrastructuur door het niet-
hanteren van de correcte lossingsdruk,   door de koopwaar te hard  te blazen 
in silo’s, door het overladen van silo’s. 

- schade ten gevolge van het niet naleven van de wettelijke en conventionele 
veiligheidsvoorschriften door de Koper of de Vervoerder (bv. niet naleving 
“Veiligheidsvoorschriften bij het laden/lossen en ontvangen van koopwaar in 
bulk”) .   

- Schade  ten gevolge van de slechte of niet-reglementaire aanleg of onderhoud 
van de toegangswegen door de Koper. 

Etc. 
9. VRIJWARINGSPLICHT KOPER 

 
De Koper zal de Verkoper vrijwaren voor alle aanspraken van derden voor eender welke schade 
veroorzaakt door een onrechtmatig,onzorgvuldig of roekeloos gebruik of verwerking door de Koper 
van de koopwaar die de Verkoper aan de Koper heeft geleverd. 
 

10. KEUZE VAN WOONPLAATS 
 
De Verkoper doet keuze van woonplaats op zijn maatschappelijke zetel te 9042 Gent, Christoffel 
Columbuslaan 37. Koper zal alle briefwisseling uitdrukkelijk aan de "Commerciële Dienst" zenden. De 
Koper doet keuze van woonplaats op zijn maatschappelijke zetel. 
 

11. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDHEID 
 
Alleen de Belgische wet is van toepassing op de contracten.  
Elk geschil of betwisting, ontstaan naar aanleiding van het afsluiten of de uitvoering van een contract, 
behoort tot de uitsluitende territoriale bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van  het 
Gerechtelijk Arrondissement, Afdeling Gent.  
 



12. OPSCHORTING – BEËINDIGING VAN HET CONTRACT 
 
13.1 De contracten welke door de Verkoper worden afgesloten houden rekening met de op dat 
moment gekende financiële toestand van de Koper. 
 
13.2 Elke wijziging in de toestand van de Koper zoals, zonder dat deze opsomming als limitatief kan 
beschouwd worden, overlijden, enige andere beperking van rechtsbekwaamheid, gerechtelijke 
reorganisatie, faillissement, schuldbemiddeling, publicatie van protest, overschrijden van 
kredietlimiet, openstaande rekening bij de RSZ, ontbinding of omvorming van de maatschappij, fusie 
of splitsing, achterstand van betaling, enz., geeft aan de Verkoper het recht de uitvoering van de 
contracten op te schorten zonder dat in zulk geval de Verkoper kan aangesproken worden tot betaling 
van enige schadevergoeding. De Verkoper heeft in dat geval het recht, na onderzoek van de situatie, 
ofwel het contract te verbreken ofwel de Koper mede te delen dat het contract kan verdergezet 
worden onder andere voorwaarden. Indien de Koper de nieuwe voorwaarden van de Verkoper niet 
aanvaardt, heeft hij het recht de verbreking van het contract aan te vragen zonder dat hij enige 
schadevergoeding verschuldigd is. In dat geval dient de Koper dadelijk alle door hem verschuldigde 
sommen aan de Verkoper te betalen.  
 
16. NETTING   / SCHULDVERGELIJKING 
 
De Verkoper, ongeacht onder welke benaming of merk hij handelt, is gerechtigd de betalingen die hij 
verschuldigd is aan de Koper in het kader van de uitvoering van hun contractuele relaties te 
compenseren met de sommen die de Koper verschuldigd is of zou zijn aan Verkoper, zelfs in geval van 
verzoek tot of opening van eender welke insolvabiliteitsprocedure. Deze clausule maakt een 
nettingovereenkomst uit in de zin van de wet van 15 december 2004 met betrekking tot financiële 
zekerheden en houdende diverse bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen 
met betrekking tot financiële instrumenten.  
 
17. CLOSE-OUT  
 
In geval van verzoek of opening van eender welke insolvabiliteitsprocedure worden alle sommen, 
verschuldigd door de Koper aan de Verkoper dadelijk opeisbaar, ongeacht de eventuele 
overeengekomen modaliteiten, en zij zullen overeenkomstig artikel 16 van huidige algemene 
verkoopsvoorwaarden kunnen gecompenseerd worden.  
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