
 
 
 
 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 
 
1.  TOEPASSELIJKHEID & AFWIJKINGEN : Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte orders. De klant wordt geacht ze 
te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling, ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst of gelijk welke andere vorm van 
opdrachtgeving aan Conrad Consulting NV.  Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer zij door ons 
schriftelijk werden bevestigd.  Ook dan blijven voor alle overige punten de algemene verkoopsvoorwaarden van kracht.  
 
2.  OFFERTE & ORDERBEVESTIGING : Tenzij schriftelijk anders is vermeld gelden onze offertes slechts ten titel van inlichting.  Elk overgemaakt order verbindt 
de klant, doch verbindt Conrad Consulting NV slechts na schriftelijke bevestiging ervan.  Eventuele onjuistheden in onze orderbevestiging dienen, op straf 
van verval, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen 8 dagen na datum van deze bevestiging. 
 
3.  LEVERINGSTERMIJNEN : Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn door Conrad Consulting NV opgegeven leveringstermijnen steeds benaderend, 
doch nooit bindend.  Zelfs in dit laatste geval kan vertraging in de levering slechts dan aanleiding geven tot schadevergoeding indien deze op voorhand 
en schriftelijk overeengekomen werd.  In elk geval zal het bedrag van deze vergoeding nooit 15% van de betwiste nettowaarde mogen overschrijden. 
 
4.  TRANSPORT : Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gebeurt alle transport steeds voor rekening & risico van de klant en moeten de gekochte 
goederen en/of diensten worden afgenomen, ten laatste 14 dagen na terbeschikkingstelling.  Is dit niet binnen deze of de bijzondere bedongen termijn 
gebeurd, dan is Conrad Consulting NV gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling, hetzij de verkochte goederen/diensten te factureren en 
er betaling van te vorderen, hetzij de verkopen van rechtswege als ontbonden te beschouwen. In het eerste geval zullen de goederen, voor rekening & 
risico v/d. klant, bij Conrad Consulting NV of bij derden opgeslagen worden en zal Conrad Consulting NV gerechtigd zijn, behalve de verkoopprijs, alle uit 
deze maatregel voortvloeiende kosten aan de klant in rekening te brengen.  In het tweede geval zal de klant aan Conrad Consulting NV een forfaitaire 
en onverminderbare schadeloosstelling verschuldigd zijn gelijk aan 60% van het bedrag van de verkoop. 
 
5.  DIEFSTAL EN/OF BESCHADIGING : De klant is verantwoordelijk in geval van diefstal of beschadiging der toestellen of producten van Conrad  Consulting 
NV en zijn onderaannemers. De klant zal zo nodig voor eigen rekening een verzekering afsluiten ter dekking van deze risico’s. 
 
6.  VERZEKERINGEN : Conrad Consulting NV heeft een uitgebreide polis Burgerlijke Aansprakelijkheid Bedrijven, met een dekking van 2.500.000 eur per 
schadegeval voor de lichamelijke en de zaakschade vermengd.  
Voor teambuildings, personeelsfeesten e.d. dienen de werknemers van klanten verzekerd te zijn tegen ongevallen via de eigen arbeidsverzekering. 
Een personeelsevenement valt immers onder de eigen personeelsverzekering van de klant, mits die zijn makelaar op de hoogte brengt van het 
evenement.  
BA uitbating of organisatie en/of BA Bedrijven dient de klant uit te breiden voor het evenement (qua genodigden e.d.). 
De klant dient dit met zijn verzekeringsmakelaar te controleren om zeker te zijn dat alle nodige dekkingen voorzien zijn. 
  
7.  BEPALINGEN VOOR DIENSTEN EIGEN AAN CONRAD CONSULTING NV : Wat reclamewerving betreft kan en mag Conrad Consulting NV nooit garanties 
geven voor het vergaren van een vooraf vastgesteld minimum bedrag, aantal advertenties of sponsors.  Indien zulks toch schriftelijk overeengekomen is 
en Conrad Consulting NV de afspraak niet na kan komen, kan de klant nooit een schadevergoeding eisen die 15% van de niet nagekomen netto 
waarde van de overeenkomst overschrijdt.  Wat sponsoring betreft dienen de afgesproken logoafmetingen,drukwerkhoeveelheden & -kwaliteiten 
schriftelijk vastgelegd en de nodige bewijsstukken aan Conrad Consulting NV overhandigd te worden alvorens er enig bedrag of sponsoring in natura 
kan overgedragen worden. 
  
8.  STELLEN VAN ZEKERHEID & SCHORSING VAN LEVERING : Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, machtigt de klant Conrad Consulting 
NV te allen tijde een bankgarantie voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen te verlangen.  Zolang deze garantie niet gesteld is of (een deel 
van) de gemaakte afspraken door de klant niet is nagekomen, is Conrad Consulting NV gerechtigd alle verdere leveringen op te schorten.  Hetzelfde 
geldt zolang door de klant niet voldaan is aan zijn betalings- en andere verplichtingen betreffende reeds uitgevoerde leveringen.  
 
9.  De EIGENDOM van goederen gaat pas over op de klant na volledige betaling van alle hierop betrekking hebbende facturen. 
Conrad Consulting NV kan ter staving hiervan die factu(u)r(en) deponeren op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van de woonplaats/zetel 
van de klant/schuldenaar/koper. [volgens art.20,5 Hyp.Wet)  Zo heeft Conrad Consulting NV een absoluut voorrecht bij faling van die 
klant/schuldenaar/koper, op de opbrengst van dit materiaal. 
 
10.  KLACHTEN : Om ontvankelijk te zijn, dienen alle klachten binnen een termijn van 8 dagen na levering bij aangetekend schrijven gericht te worden 
aan Conrad Consulting NV.  Nochtans zal elke klacht komen te vervallen indien de geleverde goederen, financiële middelen en/of diensten reeds 
bewerkt, verwerkt en/of gebruikt werden.  Indien de klacht gegrond bevonden wordt, zullen onze verplichtingen zich steeds beperken tot de kosteloze 
vervanging of herstelling v/d. geleverde goederen of gebrekkige onderdelen ervan, zonder tot enige schadevergoeding te kunnen gebonden zijn, tenzij 
die hierboven in punt 3 & 5 vermeld. 
 
11.  PRIJZEN : Indien tussen het tijdstip van onze orderbevestiging en het tijdstip van de uitvoering ervan (zelfs indien dit tijdstip zich situeert na het 
verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn) de kosten gestegen zijn ingevolge veranderingen van eigen of vreemde overheid, zal Conrad 
Consulting NV gerechtigd zijn deze stijging aan de klant door te rekenen. 
 
12.  BETALING : Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van elk gefactureerd bedrag, taks inbegrepen, te geschieden te Hasselt, 
zonder kosten voor Conrad Consulting NV, uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, op de zetel van het bedrijf of op de rekeningen van op de factuur 
genoemde Belgische banken, en dit volgens art. 5.1 EEX.  Betalingsverplichtingen van de koper worden niet opgeschort door het indienen van een zelfs 
klaarblijkend gegronde klacht. 
 
13. WANBETALING : Elk bedrag, dat op de overeengekomen vervaldag niet betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling,  
een intrest baren van 1% per maand en vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 37,50 eur, ten titel van forfaitaire en onverminderbare 
schadevergoeding, behoudens het recht van Conrad Consulting NV hogere schade te bewijzen en onverminderd het recht van de debiteur om uitstel 
van betaling te verzoeken. 
 
14. VERBREKING : Het hierboven bedongene houdt geen verzaking in aan Conrad Consulting NV wat betreft het recht om, in geval van wanbetaling of 
het niet nakomen van afspraken, de verbreking van de verkoop of overeenkomst met schadevergoeding te vorderen. Telkens een verkoop of 
overeenkomst, ingevolge een fout of tekortkoming van de klant, geheel of gedeeltelijk verbroken wordt, zal de klant ons, wegens uitgezette kosten & 
gedorven winst, een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 60% van het bedrag van de verbroken verkoop of 
overeenkomst indien de verbreking meer dan 30 dagen verwijderd is en 100% indien minder dan 30 dagen verwijderd van de gebeurtenis. 
 
15. BEVOEGDHEID : Ondertekenaar van op voorzijde gedrukte bestelbon/orderbevestiging/leveringsbon verklaart uitdrukkelijk dat hij/zij gemandateerd is 
om rechtsgeldig te ondertekenen. Buitenlandse klanten gaan bij ondertekening ook akkoord met het feit dat op deze bestelbon/orderbevestiging/ 
leveringsbon (overeenkomst) de Belgische Wetgeving van toepassing is. De klant aanvaardt de bevoegdheid van de Belgische Rechtbanken. 
Alle geschillen, waartoe de onderhavige overeenkomst aanleiding zou geven, zullen uitsluitend behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van 
Hasselt.  


