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Verkoops- en leveringsvoorwaarden  
REVOIR PARIS 

 
Artikel 1. Toepassingsgebied 
 
1.2 
Alle contracten die tot stand komen tussen REVOIR PARIS en de klant zijn onderworpen aan de 
voorliggende voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen.  
Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant, zelfs deze vermeld op zijn bestelbonnen 
of andere documenten, worden voor niet-geschreven gehouden. In geen geval kan het 
stilzwijgen van REVOIR PARIS worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van andere 
voorwaarden. 
 
1.3 
Alle contracten worden geacht afgesloten te zijn op de zetel van REVOIR PARIS, 
ONDERBOSSTRAAT 27-3040 HULDENBERG – BE0 0658.742.539 
 
Artikel 2. Sluiten van de overeenkomst 
 
2.1 
De door REVOIR PARIS gemaakte offertes of prijsbestekken zijn bindend gedurende 30 dagen, 
tenzij anders aangegeven door REVOIR PARIS. 
 
2.2 
De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van aanvaarding van de 
prijsofferte door de klant aan REVOIR PARIS. 
 
2.3 
Indien de klant bestellingen telefonisch of mondeling plaatst, geldt de overeenkomst als 
gesloten wanneer de klant van REVOIR PARIS een opdrachtbevestiging ontvangt en geen 
bezwaar aantekent binnen de 2 werkdagen. 
 
De door REVOIR PARIS overgemaakte opdrachtbevestiging bevat de volledige overeenkomst 
tussen partijen. 
 
2.4 
De in een offerte of prijsbestek opgenomen prijzen worden vermeld in euro’s en exclusief BTW, 
tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.  
 
Artikel 3. Opslag van klantgegevens 
 
Klantgegevens worden door REVOIR PARIS overeenkomstig de wettelijke bepalingen 
opgeslagen. 
 
Artikel 4. Vertrouwelijke informatie 
 
4.1 
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De contractanten verbinden zich ertoe, zowel gedurende de looptijd als na beëindiging van de 
overeenkomst, de vertrouwelijke commerciële of industriële informatie van de desbetreffende 
contractant, die hen in vertrouwen wordt meegedeeld of waarvan zij weet krijgen in het kader 
van de samenwerking, vertrouwelijk te behandelen. 
 
4.2 
De contractanten zullen deze vertrouwelijkheidsplicht eveneens opleggen aan hun 
medewerkers en personeelsleden. 
 
Artikel 5. Leveringstermijnen  
 
5.1 
Indien er leveringstermijnen aangegeven worden door REVOIR PARIS, zijn deze slechts 
indicatief en kunnen zij door REVOIR PARIS worden gewijzigd.  
 
Vertraging in levering of wijziging van de leveringsdatum kan in geen enkel geval aanleiding 
geven tot betaling van gelijk welke vorm van schadevergoeding of tot ontbinding van de 
overeenkomst.  
 
De klant dient in ieder geval alle verplichtingen van de overeenkomst te voldoen, o.a. haar 
verplichting tot het eventueel betalen van een voorschot en daarvan het bewijs bij te brengen, 
alvorens REVOIR PARIS gehouden zal zijn tot levering van de goederen. 
 
Artikel 6. Risico-overgang, verzending en verpakking, verzendings- en verpakkingskosten 
 
6.1 
Het risico over de goederen wordt overgedragen op het moment dat de goederen ter plaatse 
bij de klant geleverd worden. 
 
Indien REVOIR PARIS en de klant bij wijze van uitzondering overeenkomen dat de klant de 
goederen zelf zal ophalen en vervoeren naar de eindbestemming, gaat het risico van toevallig 
verlies van of schade aan de gekochte goederen over op de klant op het moment dat de 
goederen aan de expediteur, vrachtvervoerder van de klant of de klant zelf worden 
overgedragen. 
 
6.2 
REVOIR PARIS bepaalt welk soort transportvoertuig voor de verzending zal worden ingezet. 
 
De wijze van verpakking van de goederen wordt vrij door REVOIR PARIS gekozen. 
 
6.3 
De verzendings-, vracht-, en verpakkingskosten zijn voor de rekening van de klant. 
 
Artikel 7. Verplichtingen van de klant bij levering  
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De plaats van de eindbestemming dient door de klant zodanig gekozen te worden dat deze kan 
worden bereikt met een vrachtwagen. 
 
Eventuele meerkosten veroorzaakt door de slechte toegankelijkheid van de eindbestemming, 
dienen gedragen te worden door de klant. 
 
Artikel 8. Aanvaarding 
 
8.1 
De klant dient de kwaliteit van de gekochte goederen onmiddellijk na de overdracht te 
inspecteren en zichtbare gebreken onverwijld en uiterlijk binnen de 3 werkdagen na ontvangst 
schriftelijk te melden, bij gebreke waaraan de geleverde goederen worden geacht aanvaard te 
zijn. 
 
8.2 
Goederen die conform de bestelling van de klant geleverd werden en waaromtrent geen enkele 
opmerking gemaakt werd door de klant, conform de voorgaande punten, worden in geen geval 
teruggenomen door REVOIR PARIS. 
 
Artikel 9. Annulering van de bestelling 
 
9.1 
In geval van annulering van de bestelling door de klant, zal de klant een annuleringsvergoeding 
verschuldigd zijn van 25% van de totaal verschuldigde bedragen, onverminderd het recht van 
REVOIR PARIS grotere schade te bewijzen. 
 
9.2 
Annuleringen dienen per aangetekend schrijven minstens 30 werkdagen voor de 
leveringsdatum te worden gemeld aan REVOIR PARIS. 
 
Annuleringen zijn enkel geldig mits voorafgaande betaling van het bedrag vermeld in punt 7.1. 
 
In geval van afwezigheid van betaling zal REVOIR PARIS het recht hebben om naar keuze de 
verdere uitvoering van de overeenkomst te eisen, of het verschuldigde bedrag, vermeld in punt 
7.1, op te eisen.  
 
 
Artikel 10. Factuurprijs en betaling 
 
10.1 
De prijs van de aangekochte goederen wordt vermeld in de offerte van REVOIR PARIS (exclusief 
BTW) en in de factuur van REVOIR PARIS. 
 
De facturen van REVOIR PARIS dienen binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum door de 
klant te worden voldaan. 
 
10.2.  
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Na het verstrijken van bovengenoemde betalingstermijn begaat de klant een wanprestatie. 
Vanaf dat moment is zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest 
verschuldigd van 1% per maand, of de wettelijke intrestvoet bepaald overeenkomstig artikel 5 
van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij 
handelstransacties, indien deze hoger is.  
 
10.3 
Indien de klant in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, zal het 
factuurbedrag bovendien worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% 
met een minimum van 125,00 EUR, onverminderd het recht op een redelijke schadeloosstelling 
voor eventuele invorderingskosten overeenkomstig artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002 
betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.  
 
10.4 
De klant kan geen enkel bedrag inhouden als borg en mag geen retentierecht noch 
compensatie uitoefenen, op welke grond ook. 
 
10.5 
De betaling door de klant houdt de erkenning in dat de goederen geleverd werden conform de 
bestelling en geen gebreken vertonen.  
 
Artikel 11. Overmacht 
 
11.1 
Indien REVOIR PARIS door overmacht  tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te 
komen of indien de uitvoering van de levering economisch bezwaarlijke moeilijkheden 
oplevert, worden de verplichtingen van REVOIR PARIS opgeschort. 
 
11.2  
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis 
verhinderen, en die niet aan REVOIR PARIS zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede 
begrepen; stakingen, slechte weersomstandigheden, vorst, niet voorzienbare omstandigheden 
bij toeleveranciers of derden waarvan REVOIR PARIS afhankelijk is.  
 
11.3  
Indien een overmachtssituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan drie maanden, zijn 
beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een 
verplichting tot schadevergoeding bestaat.  
Heeft REVOIR PARIS bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen voldaan, 
dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur 
te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.  
 
Artikel 12. Aansprakelijkheid 
 
12.1  
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REVOIR PARIS zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, onrechtstreekse, 
economische schade of voor schade aan de reputatie of derving van winst, van kansen tot 
contracteren enz… 
 
12.2 
REVOIR PARIS is niet aansprakelijk voor enige schade wanneer de klant de gekochte goederen 
niet in overeenstemming met de normaal voorzienbare plaatsings- en gebruikstechnieken 
heeft aangewend. 
 
12.3 
REVOIR PARIS kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade in geval van opzet of grove 
nalatigheid, zowel wanneer zij op contractuele basis wordt aangesproken, als wanneer zij op 
buitencontractuele basis wordt aangesproken. 
 
12.4 
In geval van schade voortvloeiend uit de schending, respectievelijk de niet-nakoming van een 
verplichting uit de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van REVOIR PARIS beperkt tot enkel 
het vergoeden van die schade, waarvan de klant het oorzakelijk verband met de schending of 
niet-nakoming van de overeenkomst, kan aantonen. 
 
12.5 
De schadebeperkingen die voortvloeien uit dit artikel, zijn eveneens van toepassing op de 
organen, het leidinggevend personeel van REVOIR PARIS of de medewerkers, respectievelijk 
personeelsleden van REVOIR PARIS. 
 
12.6 
In ieder geval beperkt de aansprakelijkheid van REVOIS PARIS zich tot de door REVOIR PARIS 
gefactureerde bedragen. Er kan geen bijkomende schadevergoeding van REVOIR PARIS worden 
gevraagd.  
 
Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud 
 
In afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek blijven de geleverde goederen, ook al werden 
deze goederen geïncorporeerd, eigendom van REVOIR PARIS tot op het ogenblik van de 
volledige betaling van de prijs in hoofdsom, intresten en eventuele kosten. Bij betaling met 
cheque of door overschrijving gebeurt de eigendomsoverdracht na definitief incasso van de 
bedragen.  
 
Artikel 14. Klachten 
 
Op straffe van verval dient de klant elke klacht of protest met betrekking tot de facturen van 
REVOIR PARIS, binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven over te maken aan 
REVOIR PARIS. 
 
Artikel 15. Toepasselijk recht  
 
Op elke overeenkomst tussen REVOIR PARIS en de klant is het Belgisch recht van toepassing.  
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Artikel 16. Bevoegdheid 
 
Elk geschil zal worden beslecht door de rechtbanken van Brussel. 
 
 
Artikel 17. Geldigheid  
 
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden voor ongeldig wordt gehouden of nietig 
wordt verklaard, zal dit geen invloed hebben op de toepassing van de overige bepalingen ervan.  
 
Partijen zullen de nietige bepaling te goeder trouw vervangen door een geldige bepaling met 
een zo gelijk mogelijke strekking. 


