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Algemene voorwaarden voor verkoop, levering en betaling van 
goederen van Kronospan Trading NV, gevestigd als 
houthandelsbedrijf op Rijksweg 442-B9, 8710 Wielsbeke, BTW nr. 
BE0547.851.149 
 
§ 1 Toepassingsgebied 
1. Alle bestellingen en leveringen van Kronospan Trading NV, 8710 Wielsbeke, 

Rijksweg 442-B9, BTW 0547.851.149 (hierna KRONOSPAN) zijn uitsluitend 
onderworpen aan de volgende Algemene voorwaarden voor verkoop, levering en 
betaling van goederen (hierna 'Algemene Voorwaarden'), tenzij expliciet iets anders 
wordt overeengekomen. 

2. Uiterlijk bij ontvangst van de goederen zullen de genoemde voorwaarden worden 
beschouwd als aangenomen. 

3. Door een contract op basis van deze voorwaarden aan te gaan, zijn die voorwaarden 
ook van toepassing voor alle andere toekomstige transacties met dezelfde 
onderneming, zelfs indien er niet expliciet naar wordt verwezen. 

4. Uitsluitend onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing. De voorwaarden van 
de Koper die tegengesteld zijn aan of afwijken van de Algemene Voorwaarden zullen 
niet worden aanvaard. Voorwaarden voor verkoop die door de Koper zijn vastgelegd, 
evenals nota's die aan de Algemene Voorwaarden zijn toegevoegd, zullen niet 
bindend zijn voor KRONOSPAN, zelfs indien KRONOSPAN ze niet uitdrukkelijk 
verwerpt. Indien er geen kopie van  de Algemene Voorwaarden naar de Koper, 
samen met onze offerte, werd verzonden, of niet aan de Koper werden gegeven 
tijdens een andere gelegenheid, zullen de Algemene Voorwaarden niettemin van 
toepassing zijn indien de Koper ze al kende – of ze zou moeten kennen van eerdere 
zakelijke transacties met  KRONOSPAN. De Algemene Voorwaarden gelden voor 
onze leveringen.  Enkel geschreven bestellingen en overeenkomsten zijn wettelijk 
bindend. Overeenkomsten die mondeling of telefonisch werden gesloten, worden 
slechts geldig nadat ze schriftelijk werden bevestigd. 

 
§ 2 Offertes en afsluiting  van de overeenkomst 
1. Offertes van KRONOSPAN zijn niet bindend met betrekking tot prijzen en 

leveringstermijnen. Tekeningen, afbeeldingen, afmetingen, gewicht of andere 
prestatiegegevens zijn slechts bindend indien ze schriftelijk expliciet werden 
overeengekomen. 

2. Wanneer de Koper een bestelling plaatst, wordt die bestelling voor de Koper als 
bindend voorstel beschouwd. Als Verkoper mag KRONOSPAN dat voorstel binnen 2 
(twee) weken aanvaarden tegen verzending van een bevestiging van de bestelling 
aan de Koper. 

3. Een Koopovereenkomst wordt geacht te zijn afgesloten wanneer KRONOSPAN de 
bestelling schriftelijk bevestigt. 

 
§ 3 Prijzen en betalingsvoorwaarden 
1. De prijzen zijn af fabriek, tenzij iets anders werd overeengekomen, en zijn exclusief 

de vracht, douaneheffingen, invoerbelastingen en bijkomende heffingen; de prijzen 
zijn inclusief de belasting over de toegevoegde waarde. Prijswijzigingen zijn van 
toepassing voor alle leveringen vanaf de datum die door KRONOSPAN werd 
doorgegeven. 

2. Indien in de periode tussen de afsluiting van de overeenkomst en de levering de 
prijzen van de grondstoffen, lonen en/of andere omstandigheden die de prijzen 
beïnvloeden, wijzigen in het nadeel van KRONOSPAN, heeft KRONOSPAN het recht 
om de prijzen af te stemmen op die wijzigingen. 

3. Facturen van KRONOSPAN worden bij ontvangst betaald, tenzij iets anders werd 
overeengekomen. Enkel betalingen in EURO worden aanvaard. 

4. Bij een laattijdige betaling verliest de Koper automatisch het recht op beloofde 
kortingen, omzetbonussen, vrachtvergoedingen of soortgelijke prijstoegevingen. 
Verder heeft KRONOSPAN in al die gevallen het recht om een onmiddellijke betaling 
te vragen van alle rekeningen die anders nog niet verschuldigd zouden zijn, plus alle 
incassokosten die dusver gemaakt zijn, in het bijzonder kosten voor aanmaningen en 
honoraria voor advocaten, en om lopende leveringen voor de desbetreffende Koper 
te annuleren. 
Indien de Koper verzuimt te betalen, betaalt de Koper een verzuiminterest van 0,05% 
voor elke dag van vertraging. Andere claims van KRONOSPAN blijven daardoor 
onaangetast. 

5. Wisselbrieven, orderbrieven en cheques worden enkel aanvaard ter vereffening en 
de schuld zal enkel vereffend zijn na ontvangst van de volledige betaling. Indien 
wisselbrieven niet verzilverd worden binnen de 14 (veertien) kalenderdagen na de 
overeengekomen termijn, mag KRONOSPAN een onmiddellijke betaling in contanten 
eisen. KRONOSPAN is niet verantwoordelijk voor het correcte en tijdige incasso 
en/of protest inzake de verzilverde cheque of wisselbrief. Discontokosten (2 /twee/ % 
boven de discontovoet aangerekend door de bank van KRONOSPAN, minimum € 50 
(vijftig euro)), en alle uitgaven en kosten in verband met het honoreren van de 
wisselbrief en chequebedragen zijn voor rekening van de Koper. Alle vorderingen 
van KRONOSPAN moeten onmiddellijk betaald worden, ongeacht de betaaltermijn 
van de  wissel, indien aan de voorwaarden voor de betaling niet voldaan werd of er 
omstandigheden aan het licht zijn gekomen die eventueel de kredietwaardigheid van 
de Koper verminderen. 

6. Indien, na afsluiting van de overeenkomst omstandigheden optreden die ons reden 
geven te twijfelen aan de solvabiliteit of de kredietwaardigheid van de Koper, of, 
indien de solvabiliteit of kredietwaardigheid van de Koper twijfelachtig was op het 
moment van de afsluiting van de verkoopovereenkomst, wij dit echter later 
constateerden, hebben we het recht op een volledige terugbetaling in contanten of op 
een gepaste waarborg van de klant vóór de levering. Indien dat niet gebeurt, hebben 
we het recht de overeenkomst op te zeggen en om een evenredige vergoeding te 
eisen voor alle opgelopen kosten, en verder, om alle reeds toegekende uitgestelde 
betalingstermijnen te herroepen en om de onmiddellijke betaling van alle open 
rekeningen te eisen. In geval van een onvoldoende dekking door de verzekering zijn 
de leveringsverplichtingen en vastgestelde prijzen niet van toepassing.  

7. Ondanks enige strijdige bepalingen heeft KRONOSPAN het recht om in eerste 
instantie betalingen te verrekenen ten aanzien van oudere schulden en zal 
KRONOSPAN de Koper informeren over de aard van de desbetreffende verrekening. 
Indien er al kosten en interesten zijn verschuldigd, heeft KRONOSPAN het recht om 
in eerste instantie betalingen te verrekenen met de kosten, vervolgens met de rente 
en tenslotte met de hoofdschuld. 

8. De Koper heeft enkel het recht om betalingen te verrekenen, in te houden of te 
verminderen, ondanks de mededeling van gebreken of de indiening van een 
tegenclaim, indien de tegenclaims definitief en onomstotelijk door een bevoegde 
rechtbank zijn vastgesteld of niet zijn betwist. 

9. KRONOSPAN mag zijn vorderingen verrekenen, evenals de vorderingen van 
personen verbonden aan KRONOSPAN in de betekenis van Afdeling III. - Verbonden 
en geassocieerde vennootschappen WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN, tegen 
vorderingen van de Koper. De Koper gaat ermee akkoord dat verschillende 
vorderingen ook op dezelfde manier verrekend mogen worden. 

  
§ 4 Levering en leveringstermijnen 
1. Leveringen gebeuren af fabriek, tenzij iets anders werd overeengekomen in de 

desbetreffende overeenkomst.  
2. Leveringstermijnen (indien verschillend van Artikel 4.1), evenals de vorm, modaliteit 

en verpakkingsomvang worden uitsluitend door KRONOSPAN bepaald, tenzij 
uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

3. KRONOSPAN mag het contract herroepen indien de overeengekomen 
betalingswaarborgen niet op tijd door de Koper voorgelegd worden, in het bijzonder 
indien de kredietverzekering niet voldoende dekking biedt. 

4. Voorziene leveringsdata worden vermeld op de bestelbevestiging of worden 
schriftelijk overeengekomen en worden in de mate van het mogelijke nagekomen.  
Indien de leveringsdatum met meer dan 2 (twee) weken overschreden wordt, heeft 
de Koper het recht om een volgende termijn voor de levering te bepalen. Indien de 
levering niet binnen de 2 (twee) weken na het overschrijden van de volgende 
leveringstermijn plaatsvindt, heeft de Koper het recht om de overeenkomst op te 
zeggen. Het recht op ontbinding van de overeenkomst moet schriftelijk worden 
meegedeeld. Het recht op ontbinding van de overeenkomst kan niet uitgeoefend 
worden indien KRONOSPAN niet in de mogelijkheid was om de volgende 
leveringstermijn na te komen door omstandigheden waarvoor KRONOSPAN niet 
verantwoordelijk is en waarbij redelijkerwijs van de Koper kan worden  verwacht dat 
hij zich aan de overeenkomst houdt. 

5. KRONOSPAN is niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van zijn verplichtingen 
indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door omstandigheden die 
redelijkerwijs buiten de controle van KRONOSPAN vallen, zoals gevallen van 
overmacht, met inbegrip van maar niet beperkt tot de: onmogelijkheid om te voorzien 
in grondstoffen of transportmiddelen, brand, explosie, aardbeving, droogte, vloedgolf 
en overstroming; oorlog en vijandelijkheden (verklaard of niet verklaard), invasie, 
daad van buitenlandse vijanden, mobilisatie, opvordering of embargo; opstand, 
revolutie, oproer of militair dictatorschap, wederrechtelijke macht of burgeroorlog; 
bedreigingen met betrekking tot of een geval van radioactiviteit, toxiciteit, explosies of 
een andere gevaarlijke dreiging of gebeurtenis; rel, commotie, staking, 
langzaamaanactie, uitsluiting of productiestoringen van eender welke aard; evenals 
andere gebeurtenissen of voorvallen, zelfs indien die hier niet uitdrukkelijk vermeld 
zijn, die buiten de controle van KRONOSPAN vallen en niet voorzien konden worden, 
of indien voorzienbaar, niet vermeden konden worden. Overeengekomen 
leveringsdeadlines zullen worden verlengd zolang  de situatie van overmacht duurt. 
De Koper heeft niet het recht om leveringen te weigeren omwille van vertragingen 
door overmacht. 

6. KRONOSPAN heeft het recht om gedeeltelijke leveringen te doen en diensten 
gedeeltelijk te verstrekken. 

7. In geval van afroeporders belooft de Koper om de goederen op te halen ten laatste 
op de datum aangeduid in de bestelbevestiging, of bij gebrek, ten laatste 28 
(achtentwintig) kalenderdagen na kennisgeving van de beschikbaarheid van de 
bestelling. Indien niet, zullen de goederen automatisch worden geleverd en/of indien 
geweigerd, naar keuze van KRONOSPAN, bewaard worden in de gebouwen van 
KRONOSPAN tegen een vergoeding van € 3/m³/per dag  (drie euro per kubieke 
meter) (incl. reglementaire BTW) als vrachtwagenlading of in een openbaar magazijn 
worden opgeslagen voor rekening van de Koper. De levering wordt dan als 
uitgevoerd beschouwd. 
 

§ 5 Risico-overdracht 
1. Het risico op onopzettelijk verlies van goederen wordt steeds overgedragen aan de 

Koper zodra de partij goederen overhandigd is aan de partij die het transport verricht 
of het magazijn van KRONOSPAN verlaten heeft voor verzendingsdoeleinden. Dat is 
in het bijzonder van toepassing in het geval van leveringen “Vracht vooruitbetaald”. 

2. Indien de verzending niet binnen de overeengekomen levertermijn kan worden 
uitgevoerd om redenen waarvoor KRONOSPAN niet verantwoordelijk is, wordt het 
risico op onopzettelijk verlies overgedragen aan de Koper na ontvangst van de 
berichtgeving van verzendingsgereedheid. 

3. De Koper is verplicht om de goederen op de overeengekomen datum af te nemen, zo 
niet, rekent KRONOSPAN de gebruikelijke magazijnkosten aan volgens de werkelijke 
kosten, maar in ieder geval niet minder dan € 3/m3/per dag (drie euro per kubieke 
meter) (incl. reglementaire BTW). 
 

§ 6 Garantie; Limietperiode 
1. Alle duidelijke defecten evenals alle andere gevolgen, die duidelijk worden na een 

goede inspectie van de goederen, moeten door de Koper onmiddellijk na ontvangst 
van de goederen maar niet later dan binnen 24 (vierentwintig) uur schriftelijk aan 
KRONOSPAN worden gemeld. In dergelijke gevallen moet de Koper de defecten 
noteren op de leveringsbrief of de respectievelijke transportdocumenten zoals CMR- 
of CIM-vrachtbrieven en foto's nemen als bewijs van de fouten en naar 
KRONOSPAN opsturen. Alle gebreken die zelfs na een degelijke inspectie van de 
goederen niet zichtbaar zijn moeten aan KRONOSPAN worden gemeld onmiddellijk 
na vaststelling ervan, maar uiterlijk binnen 24 (vierentwintig) uur. Hetzelfde geldt met 
betrekking tot klachten van verkeerde leveringen en tekorten in de geleverde 
hoeveelheden. Indien deze meldingsprocedure niet wordt nageleefd, vervallen de 
garantie of andere claims. 

2. De Koper is verplicht om de geleverde goederen vóór de verwerking ervan te 
inspecteren en na te gaan of ze geschikt zijn voor het gebruiksdoel, zelfs indien 
stalen van goederen werden geleverd. 

3. Kleine afwijkingen in de afmetingen en formaten geven aan de Koper niet het recht 
om een klacht omwille van gebreken in te dienen. Potentiële afwijkingen die vermeld 
zijn in de relevante kwaliteitsrichtlijnen waarvan de Koper op de hoogte is, komen 
allemaal overeen met de overeenkomst. Klachten over gebreken vereisen een 
waardevermindering ten gevolge van de gebreken van meer dan 4% (vier percent) 
van de waarde van de goederen, maar niet minder dan 50 EUR (vijftig euro) in ieder 
specifiek geval. Voor bestellingen van op maat gesneden panelen worden 
afwijkingen in het aantal stukken tot 10% (tien percent) van de bestelde hoeveelheid 
door de Koper beschouwd als overeenstemmend met de overeenkomst. In alle 
andere gevallen aanvaardt de Koper een surplus of tekort van 8% (acht percent) van 
het volume van alle specifieke bestellingen. In dergelijke gevallen worden de 
bestellingen als voltooid beschouwd. 

4. Klachten mogen enkel ingediend worden voor goederen van de beste kwaliteit die 
niet als deel van een promotie verkocht zijn en die beschikbaar zijn voor inspectie of 
terugzending. 

5. De allereerste voorwaarde voor de garantieverplichtingen van KRONOSPAN is dat 
de Koper aan zijn verplichtingen voldoet, in het bijzonder aan de overeengekomen 
betalingsvoorwaarden. Uitsluitend met voorafgaande schriftelijke onderlinge 
overeenstemming mag een product aan KRONOSPAN worden teruggezonden. 

6. In geval van defecte contractuele producten die naar behoren en tijdig zijn gemeld 
overeenkomstig bovenstaande Paragraaf 1 zal KRONOSPAN, naar eigen keuze, 
hetzij de fout verhelpen of een foutloos contractueel product leveren. Indien die 
levering geen succes blijkt te hebben, heeft de Koper het recht om de aankoopprijs te 
verlagen of, naar eigen keuze, het contract te ontbinden. Er zijn geen claims voor 
schadevergoedingen, behalve zoals in § Paragraaf 8 hieronder werd voorzien. 

7. Het recht van garantieaanspraken van de Koper vervalt indien de geleverde 
goederen worden gewijzigd, omgezet of verkeerd behandeld of verwerkt. 

8. KRONOSPAN is niet aansprakelijk voor de beschadiging van producten indien ze 
buiten de Europese Unie gebruikt worden tenzij de voorziene toepassing en het land 
van gebruik aan KRONOSPAN voor gebruik werden gemeld en de kwaliteit van het 
materiaal hiervoor schriftelijk door KRONOSPAN werd gegarandeerd. 

9. De Koper heeft het recht om een klacht binnen de 6 (zes) maanden in te dienen, 
tenzij de fout betrekking heeft op de constructie of de defecte contractuele producten 
werden gebruikt voor constructiewerken in lijn met hun normaal doel  en de 
structurele tekortkoming van de constructie hebben veroorzaakt. Het recht om 
klachten in de dienen geldt ook voor klachten wegens een onrechtmatige daad 
gebaseerd op een defect van de contractuele producten. De termijn voor de 
uitoefening van dit recht begint te lopen vanaf de levering van de contractuele 
producten. Aansprakelijkheid overeenkomstig Paragraaf 8, in het bijzonder de 
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aansprakelijkheid van KRONOSPAN voor schade ten gevolge van een garantiebreuk 
of schade aan leven, lichamelijke verwonding of schade aan de gezondheid, evenals 
in geval van opzet of grove nalatigheid en voor productdefecten blijft daardoor 
onaangetast. Alle commentaar van KRONOSPAN op een claim wegens defecten die 
de Koper doet gelden, betekent niet dat er onderhandelingen volgen over die claim of 
over de feiten die tot de claim hebben geleid, op voorwaarde dat KRONOSPAN de 
claim wegens defecten volledig verwerpt. 

10. Behoudens andere uitdrukkelijk overeengekomen contractuele voorwaarden of 
verplichte wettelijke voorwaarden, bevatten bovenstaande voorwaarden, volledig en 
uitsluitend, de garantieverplichtingen van KRONOSPAN. Er bestaan geen verdere 
voorwaarden. 
 

§ 7 Eigendomsvoorbehoud 
1. Zolang niet alle vorderingen van KRONOSPAN, waaronder ook de vorderingen voor 

onkosten en rente, die voortvloeien uit de zakenrelatie met de Koper en partners van 
de Koper zoals bepaald in de WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN zijn betaald, 
behoudt KRONOSPAN het eigendom over de gekochte goederen. Voor zover 
KRONOSPAN akkoord gaat met de Koper over de betaling van de aankoopprijs in 
cheques, handelspromessen en wisselbrieven, betreft het eigendomsvoorbehoud 
ook de verzilvering en alle claims tegen de Koper met betrekking tot een mogelijke 
aansprakelijkheid van KRONOSPAN tegenover desbetreffende derden die rechten 
hebben in dergelijke onderhandelbare documenten en vervalt niet bij ontvangst van 
het bedrag vermeld in een dergelijke handelspromesse / cheque / wisselbrief. 

2. In geval van verwerking of de omvorming van de geleverde goederen waarover 
KRONOSPAN eigendomsvoorbehoud heeft krachtens de voorgaande paragraaf, 
worden de Koper of derden geen eigenaar van het nieuwe goed (product). De 
eigenaar van het nieuw gecreëerde goed is KRONOSPAN. Indien de goederen 
verwerkt worden of een nieuwe vorm krijgen samen met producten waarover andere 
leveranciers het eigendom hebben, verkrijgt KRONOSPAN de mede-eigendom over 
het nieuwe product met optimale onderdelen die overeenkomen met de waarde van 
de samengevoegde goederen van KRONOSPAN  in de verhouding van de waarde 
van de goederen onder eigendomsvoorbehoud (factuurbedrag plus belasting over de 
toegevoegde waarde) tot de andere verwerkte goederen op het tijdstip van 
verwerking. 

3. De verwerking of omvorming gebeurt slechts onder voorbehoud van de 
zekerheidsrechten van KRONOSPAN. De verwerkte goederen dienen met hun totale 
waarde als waarborg van de afname die in de voorgaande paragraaf vermeld wordt. 

4. Indien de Koper de goederen verkoopt onder het eigendomsvoorbehoud van 
KRONOSPAN, ongeacht of de goederen in een nieuw product werden verwerkt 
samen met of zonder producten die eigendom zijn van andere leveranciers, verkrijgt 
KRONOSPAN het volledige recht op de vorderingen van de Koper samen met alle 
toebehoren. Indien er goederen onder eigendomsvoorbehoud van andere 
leveranciers in de verkochte goederen zijn inbegrepen, verkrijgt KRONOSPAN dat 
deel van de rechten op de vorderingen van de Koper in overeenstemming met de 
waarde van zijn goederen. In de gevallen vermeld in deze paragraaf is de Koper 
verplicht om op schriftelijk verzoek van KRONOSPAN zijn schuldenaars te 
informeren van de overdracht van de vorderingen ten voordele van KRONOSPAN. 

5. Indien de goederen onder eigendomsvoorbehoud onverdeelbaar geassembleerd of 
gemengd zijn met goederen van andere leveranciers, verkrijgt KRONOSPAN de 
mede-eigendom over het nieuwe product in de verhouding van de waarde van de 
goederen onder eigendomsvoorbehoud (factuurbedrag plus belasting over de 
toegevoegde waarde) tot de andere verwerkte goederen op het tijdstip van 
verwerking.  

6. Indien de assemblage of de vermenging op een dergelijke manier gebeurt dat de 
goederen van KRONOSPAN onder eigendomsvoorbehoud essentiële onderdelen 
van het nieuwe product worden, verkrijgt KRONOSPAN de mede-eigendom over het 
nieuwe product in de voornoemde verhouding. 

7. De Koper bewaart gratis het respectievelijke deel van de mede-eigendom van 
KRONOSPAN. Indien er geen verwerving van eigendom in de zin van deze 
paragraaf plaatsvindt, kent de Koper nu al het toekomstige eigendomsrecht of mede-
eigendomsrecht over het nieuwe product toe aan KRONOSPAN in de voornoemde 
verhouding bij wijze van zekerheid. 

8. De Koper heeft het recht de goederen van KRONOSPAN te verkopen tijdens de 
gewone bedrijfsvoering. De vorderingen van de Koper van de verkoop of andere 
vorderingen die de goederen vervangen, worden nu al aan KRONOSPAN toegekend 
bij wijze van zekerheid voor hun volledige waarde en met alle toebehorende rechten 
ongeacht of de goederen van KRONOSPAN werden geleverd met of zonder 
verwerking, omvorming, assemblage of vermenging en of de goederen van 
KRONOSPAN werden verwerkt, omgevormd, geassembleerd of gemengd samen 
met goederen van derde leveranciers. Indien een andere leverancier het recht heeft 
om wettelijk een uitgebreid eigendomsvoorbehoud op te eisen betreffende de 
vorderingen van de Koper kent de Koper de desbetreffende vorderingen toe aan 
KRONOSPAN in de mate van het eigendomsvoorbehoud van KRONOSPAN over de 
verkochte goederen. 

9. Indien de vorderingen van de Koper verkregen door de verkoop van de goederen 
van KRONOSPAN onder eigendomsvoorbehoud of van goederen waarover 
KRONOSPAN de mede-eigendom heeft, op een lopende rekening geplaatst worden, 
kent de Koper nu al aan KRONOSPAN zijn aanvraag voor betaling toe voor het 
bedrag van  het respectievelijke erkende saldo dat het bedrag dekt van de 
vorderingen van KRONOSPAN. 

10. Tot de annulering heeft de Koper het recht om de toegekende vordering te innen. 
Omwille van een legitieme reden, zoals het verzuim of de stopzetting van betaling 
door de Koper, het inleiden van een faillissementsprocedure of een ander gevaar 
voor de naleving van de overeenkomst, kan de machtiging van de Koper om de 
vorderingen te innen worden geannuleerd door KRONOSPAN. In dat geval is de 
Koper onder andere verplicht om onmiddellijk de voorbehouden goederen te 
etiketteren op een passende wijze die voor iedere derde zichtbaar is als het 
eigendom van KRONOSPAN . 

11. De Koper is verplicht om aan KRONOSPAN een uitgebreide lijst te bezorgen met 
alle voorbehouden goederen, ook in de mate waarin ze zijn verwerkt, evenals een 
lijst van de toegekende vorderingen met benoeming van de derde schuldenaren. Los 
daarvan zullen vertegenwoordigers van KRONOSPAN altijd het recht hebben om 
passend onderzoek te verrichten bij de Koper en tijdens de normale werkuren de 
documenten die hiermee in verband staan te eisen en te analyseren. 

12. De Koper neemt het risico voor de goederen die door KRONOSPAN worden 
geleverd. Hij is verplicht om de goederen te bewaren met de goede zorgen van een 
fatsoenlijke handelaar en ze volledig te verzekeren tegen de gebruikelijke risico's, 
zoals schade, verlies, diefstal, brand, enz. tegen de gebruikelijke voorwaarden en in 
de gangbare mate. Hierbij kent de Koper aan KRONOSPAN alle bij de verzekeraar 
in te dienen schadeclaims toe die de meeste prioriteit hebben, namelijk een bedrag 
dat overeenkomt met de aankoopprijs van de goederen die geleverd werden onder 
eigendomsvoorbehoud. Indien de verzekeraar de volledige schade niet dekt, is de 
Koper verplicht om aan KRONOSPAN het verschil te betalen tot de waarde van de 
vernielde of beschadigde goederen (factuurbedrag plus belasting over toegevoegde 
waarde). 

13. De Koper heeft niet het recht om het eigendomsvoorbehoud van de goederen die 
geleverd zijn  onder eigendomsvoorbehoud in pand te geven of over te dragen tot 
zekerheid. De Koper moet zonder uitstel KRONOSPAN informeren over elke 
gebeurtenis met betrekking tot het eigendomsrecht van KRONOSPAN en is verplicht 
al het nodige te doen en alle noodzakelijke en mogelijke wettelijke handelingen te 
verrichten om het overeengekomen eigendomsvoorbehoud en de voorafgaande 
toekenning te laten gelden. De Koper is aansprakelijk voor alle kosten van een 
tussenkomst binnen en buiten de rechtbank. 

14. KRONOSPAN is verplicht om zekerheden vrij te geven naar eigen plichtsgetrouw 
goeddunken, indien en voor zover de geschatte waarde van de zekerheid de totale 
som van de vorderingen van KRONOSPAN die respectievelijk gedekt moeten 
worden, blijvend met 50% (vijftig percent) overschrijdt. 
 

§ 8 Aansprakelijkheidsbeperkingen 
1. KRONOSPAN is niet aansprakelijk, ongeacht de rechtsgrondslag, behalve indien de 

schade veroorzaakt is door opzet of grove nalatigheid van KRONOSPAN of indien 
de materiële verplichtingen niet door KRONOSPAN zijn nagekomen, namelijk 
verplichtingen die voortkomen uit de aard van de overeenkomst en van essentieel 
belang zijn voor het bereiken van het doel van de overeenkomst. In een dergelijk 
geval is de aansprakelijkheid van KRONOSPAN slechts beperkt tot de directe 
schade die werd veroorzaakt. De verplichte statutaire productaansprakelijkheid blijft 
onaangetast. Alle uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van 
KRONOSPAN gelden ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de 
werknemers, personeelsleden, vertegenwoordigers en assistenten van 
KRONOSPAN. 

2. Voor zover de wet dit toestaat, draagt de Koper uitsluitend de verantwoordelijkheid 
en zal hij KRONOSPAN en zijn directeurs, functionarissen, werknemers en agenten 
verdedigen tegen, volledig vergoeden voor en vrijwaren van alle claims, eisen, 
rechtszaken, processen, redenen voor processen en/of aansprakelijkheid, van welke 
aard ook met betrekking tot consumentenrechten, productfouten en de veiligheid van 
de producten tegen schade, verlies, kosten en/of uitgaven (inclusief juridische kosten 
en onkostenvergoedingen). 

3.  Wanneer KRONOSPAN een product moet terugroepen of een waarschuwing 
moet verzenden omwille van een fout in de contractuele producten, doet de Koper 
zijn best om KRONOSPAN te steunen en deel te nemen aan alle maatregelen die 
KRONOSPAN  redelijk en gepast acht of die door de bevoegde autoriteiten zijn 
opgelegd; meer bepaald zal de Koper de nodige klantgegevens vinden en 
vastleggen. De kosten voor de terugroeping van de producten of de waarschuwing 
zijn ten laste van de Koper. Verdere claims van KRONOSPAN blijven hierdoor 
onaangetast. 

4.  De Koper is verplicht KRONOSPAN onmiddellijk schriftelijk te informeren over 
alle mogelijke risico's met betrekking tot het gebruik van de contractuele producten 
waarvan hij op de hoogte werd gebracht en alle mogelijke defecten van de 
contractuele producten. 

5.  In geval van een strijdigheid met de verplichte statutaire voorwaarden 
betreffende de aansprakelijkheid van de Koper die hierboven voorzien zijn, vergoedt 
de Koper KRONOSPAN volledig voor alle kosten en/of uitgaven (inclusief juridische 
kosten en onkostenvergoedingen) die KRONOSPAN gemaakt heeft en die 
redelijkerwijze zou zijn gedragen door de Koper op grond van de hierboven 
vermeldde voorwaarden. 

 
§ 9 Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank 
1. Deze Algemene voorwaarden worden geregeld door en geïnterpreteerd 

overeenkomstig de Belgische wetgeving. De toepassing van het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor de internationale verkoop van 
goederen, evenals de overeenkomstige wetgeving van de Verenigde naties worden 
uitgesloten. 

2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Algemene voorwaarden of ermee verband 
houden, inclusief de geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op de 
interpretatie, ongeldigheid, uitvoering of beëindiging ervan, evenals de geschillen 
voor het opvullen van leemten of de aanpassing aan nieuwe vastgestelde feiten, 
zullen ter beslechting worden doorverwezen naar de Kamer van Koophandel van 
Kortrijk, België, met inachtneming van de regels voor geschillen gebaseerd op 
arbitrageovereenkomsten. 
 

§ 10 Andere voorwaarden 
1. Indien een deel van deze Algemene Voorwaarden als ongeldig of niet-afdwingbaar 

wordt beschouwd, worden de andere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden 
hierdoor niet ongeldig; desondanks zullen de Partijen die het contract zijn 
aangegaan proberen, via onderhandelingen te goeder trouw, om de delen van deze 
Algemene voorwaarden die ongeldig of niet-afdwingbaar worden geacht, te 
vervangen. Indien de Partijen geen akkoord bereiken over vervangende 
voorwaarden, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de overige delen 
van deze Algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt voor een leemte. 

2. De stad Wielsbeke wordt beschouwd als de plaats waar KRONOSPAN alle 
verplichtingen zal nakomen die voortvloeien uit een leveringsovereenkomst. 

3. Wijzigingen of afwijkingen van de voorgaande voorwaarden dienen schriftelijk te 
worden gemeld om van kracht te zijn. Hetzelfde geldt voor een wijziging van de eis 
dat het in schriftelijke vorm moet gebeuren. 

4. Indien deze Algemene Voorwaarden afwijken van de individueel gesloten 
overeenkomst, hebben de voorwaarden in de individuele overeenkomst voorrang. 

5. Deze Algemene Voorwaarden zullen in een Nederlandse, Franse en Engelse versie 
opgesteld worden. De Nederlandse versie geldt in geval van afwijkingen. 

6. Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 oktober en zullen gelden voor 
alle overeenkomsten die worden gesloten door KRONOSPAN. Elke factuur die wordt 
opgesteld door KRONOSPAN  en die de Koper ontvangt en waarop het type, de 
hoeveelheid en de prijs van de goederen worden vermeld, wordt als overeenkomst 
beschouwd. 

7. De huidige versie van deze Algemene Voorwaarden is beschikbaar op de website 
van KRONOSPAN –  http://kronospan-express.com 


