ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Artikel 1 Toepassingsgebied
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen,
overeenkomsten van verkoop en leveringen van, met en door de Werkhuizen LAPAUW N.V.
Zij maken integraal deel uit van elke overeenkomst die met de Klant wordt afgesloten. De
algemene voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten, ook al worden deze
meegedeeld na mededeling van deze voorwaarden. De Klant die bij ons een bestelling
plaatst, aanvaardt onvoorwaardelijk de huidige algemene voorwaarden. Ingeval van
betwisting omtrent de interpretatie van deze algemene voorwaarden, primeert de
Nederlandstalige tekst.
Artikel 2 Offertes / Bestellingen
2.1. Alle prijsoffertes van Werkhuizen LAPAUW N.V. zijn bij benadering opgesteld. Onze
prijzen, tarieven en aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder enige verbintenis van
onzentwege. Alle prijzen zijn exclusief BTW, af fabriek, behalve indien anders vermeld. Alle
wettelijke lasten en taksen vallen ten laste van de Klant.
2.2. Het bewijs van een koop-verkoop kan enkel worden geleverd met een schriftelijk door
de Werkhuizen LAPAUW N.V. aanvaarde bestelling. De aanvaarding van de bestelling kan
ook per gewone e-mail gebeuren. De Klant verbindt zich echter geldig door mondelinge
bestelling.
2.3. Elke overeenkomst moet als een geheel worden aanzien, zelfs indien voor bepaalde
goederen bijzondere leveringsdata zijn bepaald.
2.4. In geval van verkoop met financiering wordt deze verkoop afgesloten onder de
opschortende voorwaarde dat de financiering door de Klant verkregen wordt binnen de
maand of een andere tussen de partijen overeengekomen maximumtermijn. Wordt de
financiering door de Klant niet verkregen, dan houdt Werkhuizen LAPAUW N.V. zich het
recht voor om ter derving van de administratieve kosten een schadevergoeding te vorderen
vanwege de Klant, forfaitair begroot op 150 EUR, het meer gevorderde door de Werkhuizen
LAPAUW N.V. te bewijzen.
Artikel 3 Leveringsmodaliteiten / Inontvangstname
3.1. De leveringstermijnen zijn bij benadering opgegeven en binden de Werkhuizen
LAPAUW N.V. niet, tenzij er voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk werd
overeengekomen dat de naleving ervan essentieel bindend is. De leveringstermijnen worden
in ieder geval verlengd in geval van laattijdige toezending van documenten en inlichtingen,
noodzakelijk voor de goede uitvoering van de bestelling, zelfs indien deze vertraging niet aan
de Klant te wijten is. Omstandigheden als brand, staking, lock out, ontploffingen, zware
sneeuwval, overstromingen, machinebreuk, schaarste aan drijfkracht, aan grond- stoffen,
aan materieel, aan werkkrachten of aan transportmiddelen, ongevallen, uitzonderlijke
verkeershinder, import- en exportbeperkingen, …, alsmede alle omstandigheden die de
uitvoering van een overeenkomst kunnen vertragen, hetzij bij ons, hetzij bij onze leveranciers
of onderaannemers, worden in ieder geval beschouwd als overmacht. Overmacht geeft
Werkhuizen LAPAUW N.V. het recht op gehele of gedeeltelijke verbreking van de
overeenkomst of schorsing van de uitvoering ervan, zonder recht op enige
schadevergoeding in hoofde van de Klant.
3.2. Wijzigingen aan de bestelling in opdracht van de Klant betekenen automatisch dat de
initieel vooropgestelde leveringstermijnen vervallen.
3.3. Laattijdige levering geeft behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst geen
aanleiding tot weigering van de koopwaar door de Klant, noch tot het recht van de Klant om
de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. .
3.4. De levering geschiedt in de werkplaatsen van Werkhuizen LAPAUW N.V., vóór vertrek.
De Klant erkent volledig te zijn ingelicht omtrent alle kenmerken en technische specificaties
eigen aan de gekochte koopwaar. Wanneer de Klant de goederen niet binnen de 48 uur te

rekenen vanaf de melding van terbeschikkingstelling in ontvangst genomen heeft, vallen alle
verdere kosten voor opslag ed. ten zijnen laste. Wordt de koopwaar niet afgehaald binnen 14
dagen vanaf de melding van terbeschikkingstelling, dan behoudt de Werkhuizen LAPAUW
N.V. zich het recht voor de koopovereenkomst te ontbinden conform het bepaalde in artikel
9.1. van deze algemene voorwaarden.
3.5. Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen zijn alle kosten van vervoer, verzending,
laden en lossen ten laste van de Klant, zelfs indien deze handelingen geschieden op initiatief
van de Werkhuizen LAPAUW N.V. met haar vervoermiddel door haar aangestelden en/of
uitvoeringsagenten. De goederen worden steeds vervoerd onder verantwoordelijkheid en op
risico van de Klant, zelfs wanneer zij franco zijn verkocht.
Artikel 4 Eigendoms- en risico-overdracht
4.1. De Klant wordt eigenaar van de door Werkhuizen LAPAUW N.V. geleverde koopwaar op
het ogenblik dat hij aan alle betalingsverplichtingen ten aanzien van Werkhuizen LAPAUW
N.V. heeft voldaan, met inbegrip van deze voortspruitende uit andere transacties. De Klant
erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is
aanvaard alvorens de levering van de koopwaar. Gelet op het eigendomsvoorbehoud is het
de Klant verboden de verkochte koopwaar te vervreemden voor algehele betaling en dit op
straffe van een extra forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan de helft van de prijs van de
geleverde goederen. Indien de Klant in weerwil van dit eigendomsvoorbehoud toch tot
vervreemding aan een derde overgaat, dan cedeert de Klant zijn vordering tot betaling van
de prijs uit de vervreemding tot zekerheid aan Werkhuizen LAPAUW N.V., dit tot zekerheid
van algehele betaling door de Klant.
4.2. Het verpanden of in waarborg geven van onbetaalde goederen of goederen eigendom
van de Werkhuizen LAPAUW N.V. mag alleen na uitdrukkelijke toestemming van de
Werkhuizen LAPAUW N.V. gebeuren. De Klant moet elk beslag op zulke goederen binnen de
kortste termijn aan Werkhuizen LAPAUW N.V. melden.
4.3. De bepalingen van artikel 4.1 doen geen afbreuk aan de risico-overdracht. Vanaf de
bestelling van de koopwaar door de Klant, draagt deze alle risico’s, gevallen van overmacht
en vernietiging inbegrepen. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of
afhaling geschiedt op risico van de Klant.
Artikel 5 Conformiteit
5.1. De in ontvangst name van de goederen dekt de zichtbare gebreken van de koopwaar.
Zichtbare beschadigingen dienen op de leveringsbon te worden vermeld. Indien de
gebreken opgemerkt worden naar aanleiding van het transport dienen zij tevens op straffe
van verval op het vervoersdocument te worden aangebracht. Bij weigering door de Klant tot
ondertekenen van de leveringsbon wordt de koopwaar geacht te zijn aanvaard behoudens
schriftelijk en gemotiveerd protest vanwege de Klant binnen de 24 uur vanaf de aanbieding
van de leveringsbon.
5.2. Klachten inzake verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk mits aangetekend en
voldoende gemotiveerd schrijven dat ter kennis wordt gebracht van Werkhuizen LAPAUW
N.V. binnen het jaar vanaf de levering van de goederen en zulks steeds binnen de 15
kalenderdagen na het constateren van het gebrek. De bewijslast van de tijdigheid rust bij de
Klant. Na deze termijn dient elke levering als onherroepelijk en volledig aanvaard te worden
beschouwd. Iedere rechtsvordering dient op straffe van verval binnen de twee maanden na
het ontdekken van het gebrek te worden ingesteld, tenzij gezamenlijk en minnelijk een
deskundige wordt aangesteld teneinde technisch advies in te winnen, in welk geval deze
termijn wordt verlengd met de duur van de expertise.
5.3. In geval van non-conformiteit of een ontvankelijke en gegronde klacht inzake verborgen
gebreken zal de Werkhuizen LAPAUW N.V. naar eigen keuze de gebrekkige koopwaar
binnen een redelijke termijn vervangen dan wel herstellen, dit alles zonder recht vanwege de
Klant op enige bijkomende schadevergoeding. Werkhuizen LAPAUW N.V. kan in geen geval
aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, zoals vergoeding wegens

gebruiksderving of schade berokkend aan personen of zaken of schade geleden bij derden,
noch voor enige andere gevolgschade.
5.4. Klachten, ook al zijn zij gegrond, verschaffen de Klant niet het recht de verdere
uitvoering van enig contract met de Werkhuizen LAPAUW N.V. op te schorten.
Artikel 6 Waarborgen Klant
De Werkhuizen LAPAUW N.V. behoudt zich het recht voor om voor of gedurende de
uitvoering van de overeenkomst waarborgen tot betaling van de koopprijs van de Klant te
eisen. De kosten van vestiging van deze waarborgen vallen ten laste van de Klant.
Artikel 7 Waarborgen Werkhuizen LAPAUW N.V.
7.1. Behoudens in geval van slijtage, slecht onderhoud of verkeerd gebruik van de goederen
verleent de Werkhuizen LAPAUW N.V. op de door haar geleverde goederen en hun
onderdelen een garantie in geval van constructiefouten gedurende een periode van 1.800
arbeidsuren, zonder dat de garantie de termijn van één jaar vanaf de levering overschrijdt.
Deze garantie zal enkel worden verleend voor zover de Klant de procedure uiteengezet
onder artikel 7.2. nauwgezet heeft nageleefd.
7.2. De Klant die zich wenst te beroepen op onderhavige garantie dient een
standaardformulier (“Lapauw Garantieverzoekformulier”) per fax te bezorgen aan de
Werkhuizen LAPAUW N.V., dit binnen een periode vanaf het meedelen van de schriftelijke
bestelling van een vervangstuk tot ten laatste één maand na de verzending van de
vervangstukken door Werkhuizen LAPAUW N.V. Na ontvangst van het goedgekeurd
Lapauw Garantieverzoekformulier dient de Klant binnen een periode van twee maand de te
vervangen stukken samen met een kopie van het voormelde standaardformulier te versturen
naar de zetel van Werkhuizen LAPAUW N.V.
7.3. De Werkhuizen LAPAUW N.V. staat niet in voor de vergoeding van de kosten
verbonden aan de verzending van de te vervangen stukken.
7.4. Na goedkeuring door Werkhuizen LAPAUW N.V. van de verzonden te vervangen
stukken verbindt laatstgenoemde zich ertoe een creditnota ten gunste van de Klant uit te
vaardigen.
7.5. Vallen niet onder de waarborg vermeld in artikel 7.1: verbruiksgoederen (zoals o.m.
doch niet limitatief: vilten, vullingen, linten, banden, dichtingen,…) of schade veroorzaakt
door transport van de goederen. De waarborg zoals vermeld in artikel 7.1. vervalt onverwijld
van zodra de koopwaar, of delen ervan, zonder onze tussenkomst en goedkeuring bewerkt
of verwerkt zijn, of doorverkocht werden.
7.6. Uit hoofde van deze waarborg kan Werkhuizen LAPAUW N.V. verder hoogstens
verplicht worden kosteloos vervangingsstukken in haar gebouwen ter beschikking van de
Klant te stellen. In geen geval kan Werkhuizen LAPAUW N.V. tot enige schadevergoeding
gehouden zijn of kan hem enige andere sanctie of verplichting worden opgelegd.
Artikel 8 Betalingsmodaliteiten
8.1. Behoudens andersluidend en schriftelijk akkoord zijn onze facturen contant, netto en
zonder korting of schuldvergelijking betaalbaar op het adres van onze maatschappelijke
zetel te 8501 HEULE, Oude Ieperseweg 139 of op de door ons aan te wijzen bankrekening,
dit drie dagen nadat Werkhuizen LAPAUW N.V. aan de Klant heeft laten weten dat de
bestelde goederen afgewerkt zijn en te zijner beschikking staan voor afhaling, of bij gebreke
aan dergelijke schriftelijke verwittiging, bij de levering.
8.2. Aangestelden zijn niet bevoegd om betalingen te ontvangen. Alle innings- en
protestkosten van wisselbrieven en/of cheques vallen ten laste van de Klant. Het aanbieden
van wisselbrieven en/of cheques wijzigt de plaats van betaling niet.
8.3. Klachten betreffende de factuur dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen na
factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven, bij gebreke waarvan
de factuur als aanvaard beschouwd wordt.
8.4. In geval van laattijdige betaling zal op het factuurbedrag of op het openstaande saldo van

rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 10 % per jaar verschuldigd
zijn. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt
na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo bij wijze van forfaitaire vergoeding verhoogd
met 12 % met een minimum van € 150, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Het
uitblijven van betaling op de vervaldag van een factuur brengt verval mee van het
betalingsuitstel dat voor andere leveringen zou zijn toegestaan en maakt alle niet-vervallen
facturen onmiddellijk opeisbaar. Door deze gehele of gedeeltelijke niet-betaling beschikt
Werkhuizen LAPAUW N.V. van rechtswege over een retentierecht over de koopwaar die zich
nog in haar werkplaatsen bevindt, dit tot zekerheid van betaling vanwege de Klant.
Artikel 9 Verbreking – opzegging
9.1. Elke verbreking, opzegging of annulatie van een bestelling of contract, evenals elk niet
nakomen van de overeengekomen betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen door de
Klant, geeft de Werkhuizen LAPAUW N.V. het recht op een schadevergoeding waarvan het
minimum forfaitair wordt vastgesteld op 40% van de overeengekomen prijs, het meer
gevorderde door Werkhuizen LAPAUW N.V. te bewijzen.
9.2. De Werkhuizen LAPAUW N.V. heeft het recht om, wanneer artikel 9.1. van deze
algemene voorwaarden toepassing vindt, de verdere leveringen ten aanzien van de Klant
op te schorten en/of alle met de Klant aangegane contracten te ontbinden, zonder
rechterlijke tussenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder schadevergoeding
voor de Klant en dit onverminderd het recht op schadevergoeding voor de Werkhuizen
LAPAUW N.V., waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 40% van de
overeengekomen prijs, het meerdere door de Werkhuizen LAPAUW N.V. te bewijzen.
9.3. De Werkhuizen LAPAUW N.V. heeft het recht om contracten met de Klant zonder
rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te
beschouwen, zonder enige plicht tot schadeloosstelling, indien de Klant weigert gevolg te
geven aan de bepalingen van artikel 6 van deze algemene voorwaarden. Deze bepaling
geldt eveneens indien in de loop van de uitvoering van de overeenkomst de financiële
situatie van de Klant zich dermate wijzigt dat gevreesd moet worden voor insolvabiliteit, voor
het verlies van garanties voor zijn schuldvordering of wanneer de Klant in faillissement wordt
verklaard.
9.4. Indien Werkhuizen LAPAUW N.V. overeenkomstig artikel 9.2 of 9.3. van deze
algemene voorwaarden opteert voor de ontbinding van de overeenkomst, heeft zij het recht
de geleverde koopwaar terug te vorderen. Het volledige factuurbedrag meer rente, kosten
en schadebeding blijft alsdan door de Klant verschuldigd, weliswaar na creditering voor een
bedrag gelijk aan de actuele waarde van de teruggenomen koopwaar.
9.5. Werkhuizen LAPAUW N.V. en de Klant verklaren uitdrukkelijk dat alle
schuldvorderingen van welke aard ook, huidige en toekomstige, waarover zij jegens elkaar
beschikken, tussen hen onderling automatisch gecompenseerd worden met alle schulden
van welke aard ook, huidige en toekomstige, die zij jegens elkaar verschuldigd zijn en dit op
het ogenblik van het ontstaan van de respectieve schuldvorderingen en schulden,
onafhankelijk van hun opeisbaarheid. In geval van faillissement of ontbinding van de Klant of
indien de Klant het minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie aanvraagt conform de
wet van 31.01.2009 op de continuïteit der ondernemingen, zal Werkhuizen LAPAUW N.V.
het recht hebben om de op het ogenblik van de faillietverklaring, ontbinding of aanvraag van
één van de procedures van de wet van 31.01.2009 door de Klant, ten laste van deze laatste
nog bestaande, al dan niet opeisbare schuldvorderingen van welke aard ook, te
compenseren met de op datzelfde ogenblik nog bestaande schulden ten voordele van
Werkhuizen LAPAUW N.V., vooraleer één of andere storting aan de gezamenlijke schuldeisers van de gefailleerde, ontbonden of de zich op de wet dd. 31.01.2009 beroepende Klant
te doen.
Artikel 10 Software gebruik
In geval goederen met software erop worden geleverd, verkrijgt de Klant een niet-exclusief

recht op gebruik van deze software tesamen met het geleverde goed waarvoor het dient.
Het gebruik van de software op meer dan een systeem is verboden. De Klant kan de
software enkel reproduceren, vertalen, bewerken, arrangeren of anderszins veranderen voor
zover dit bij wet is toegelaten. De Klant zal de gegevens van de fabrikant (en in het
bijzonder de verwijzing naar auteursrechten) niet verwijderen noch aanpassen zonder de
voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Werkhuizen LAPAUW N.V. Werkhuizen
LAPAUW N.V. of de softwareleverancier behoudt alle andere rechten op de software en
bijhorende documentatie, inclusief kopies ervan. Het is de Klant verboden sublicenties te
verlenen.
Artikel 11 Toepasselijk recht / Bevoegde rechtbanken
Alle overeenkomsten afgesloten met de Werkhuizen LAPAUW N.V. zijn onderworpen aan
het Belgische recht, met uitsluiting van het Verdrag van 11 april 1980 houdende het recht
voor de internationale koop-verkoop van roerende lichamelijke zaken. Ingeval van
betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk
bevoegd.

