
ALGEMENE VERKOOPS- EN HERSTELLINGSVOORWAARDEN

1. BESTEK
Onze bestekken gelden niet als vaste verbintenis doch worden slechts opgemaakt als inlichting en onder
voorbehoud van wijzigingen gerechtvaardigd door de prijs van de onderdelen en het werkloon. Tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn onze bestekken 30 dagen geldig. De klant verbindt er zich toe de
onkosten te betalen voor demontage en montage nodig voor het opstellen van het bestek, alsmede de forfaitaire
kosten voor het opmaken ervan, die minstens 65 € bedragen. Ingeval tijdens het werk, andere herstellingen en
onderdelen dan deze die reeds voorzien zijn, moesten nodig blijken dan zullen deze het voorwerp uitmaken van
een bijkomend bestek indien het bedrag 10 % hoger is dan het eerste bestek. De onkosten veroorzaakt door
depannage en het slepen tot onze werkplaatsen zijn niet inbegrepen in ons bestek. Ingeval de klant het bestek
aanvaardt, zal hij gehouden zijn aan de hersteller,indien deze het eist één derde van het bedrag te storten als
waarborg. De eigenaar die ons zijn wagen toevertrouwt voor het opstellen van een bestek ten gevolge van een
ongeval, geeft ons de machtiging om - in zijn naam - te onderhandelen en een akkoord te sluiten met de
Experten van de Verzekeringsmaatschappijen.

2. LEVERINGSTERMIJNEN EN AANSPRAKELIJKHEID
De leveringstermijnen worden slechts ter inlichting gegeven en zijn derhalve niet bindend. Het overschrijden
ervan verbindt geenszins onze verantwoordelijkheid en kan geenszins aanleiding geven tot vergoeding voor
immobilisatie of vertraging.
De klant verbindt zich ertoe het voertuig af te halen van zodra hij bericht ontvangen heeft dat de herstellingen
en/of onderhoud uitgevoerd zijn. Na 24 uur, kunnen stallingskosten aangerekend worden, wordt het voertuig niet
meer beschouwd als een ‘toevertrouwd goed’ en is enkel en alleen de klant verantwoordelijk voor de risico’s en
gevaren voortvloeiend uit het niet afhalen van het voertuig na herstelling/onder- houd. De BV Hocké zal dan
ook niet aansprakelijk kunnen gehouden worden, ook niet voor zware fout, in geval van diefstal, brand of
beschadiging van het voertuig begaan door derden.

3. VERVANGEN ONDERDELEN
De onderdelen waarvan de vervanging onontbeerlijk is wegens beschadiging of slijtage zullen beschouwd
worden als zijnde verlaten door de klant en zullen verwijderd worden zonder dat deze laatste het recht zal
hebben ze bij de levering van het voertuig op te eisen. Indien de klant echter verlangt dat deze stukken hem bij
de levering van het voertuig zouden teruggegeven worden, dan dient hij dit op het ogenblik van de
ondertekening van het herstellingsorder te bepalen, zoniet worden wij ontheven van onze verantwoordelijkheid
indien we geen voldoening kunnen geven aan zijn verzoek.

4. PRIJS EN BETALING
Onze fakturen zijn contant betaalbaar bij levering en zonder korting.
Onze vertegenwoordigers zijn niet gemachtigd fakturen te innen of er geldige kwijting voor te geven, behalve
uitdrukkelijke toestemming. Bij niet-betaling der fakturen op de vervaldag, zal er van rechtswege en zonder dat
enige ingebrekestelling nodig is, op de openstaande sommen vanaf de datum van de faktuur tot volledige
betaling een maandelijkse intrest van 1 % per maand verschuldigd zijn overeenkomstig artikel 1153 van het
Burgerlijk Wetboek. Indien de fakturen op de vervaldag niet betaald zijn, zal het totaal bedrag van de faktuur
van rechtswege vermeerderd worden met 20 % voor de fakturen van 0,01 € tot 6.200,- €, met 15 % voor de
fakturen van 6.200,- € tot 50.000,- € en met 10 % voor de fakturen van méér dan 50.000,- € met een minimum
van 125,- € ten titel van forfaitaire schadevergoeding voor niet-betaling van de faktuur op de overeengekomen
vervaldag volgens artikel 1229 van het Burgerlijk Wetboek. Dit zonder dat enige ingebrekestelling nodig is en
zonder afbreuk te doen aan de hierbovenvermelde interesten. De uitgifte van verhandelbare titels ter betaling der
fakturen brengt geen schuldvernieuwing mee en doet geen afbreuk aan de hierboven vermelde
betalingsmodaliteiten. In geval van betaling op termijn, zal de wanbetaling op één vervaldag de onmiddellijke
opeisbaarheid van het resterend saldo met zich meebrengen. In geval van verkoop, wordt er tussen partijen
uitdrukkelijk bedongen dat de geleverde goederen de volledige eigendom blijven van de verkoper, tot volledige
betaling.
Het werkloon wordt aangerekend per uur volgens tarief aangeplakt in onze werkhuizen. Bepaalde herstellingen
worden echter gefaktureerd volgens tarief gebaseerd op forfaitaire herstellingstijden. De prijzen van de
onderdelen zijn deze in voege op het ogenblik van de fakturatie. Aangezien de verzekeringsmaatschappijen met
ons geen rechtsverhouding hebben, is in geval van herstelling ten gevolge van een ongeval gedekt door de
verzekering, alleen de klant verantwoordelijk voor de betaling van de uitgevoerde werken en zoals reeds gezegd
moet deze betaling gebeuren contant bij de afhaling.
Gefaktureerde onderdelen worden niet teruggenomen. Al de leveringen aan toonbank dienen kontant betaald.



Voor alle fakturen beneden de 25,- € zonder BTW zal automatisch 12,50 € administratieve kosten bij het bedrag
van de faktuur gevoegd worden.

5 . BETWISTINGEN
Alle betwistingen omtrent onze fakturen dienen binnen de acht dagen na ontvangst per aangetekende brief ter
kennis gebracht te worden, zoniet wordt de klant geacht ermee in te stem- men zonder voorbehoud.

6. VERZENDINGEN
De zendingen, zelfs franco, worden verricht op risico van de geadresseerde. De voertuigen die ons toevertrouwd
worden, zelfs als ze bestuurd worden door ons personeel, blijven gedekt door de verzekeringen onderschreven
door de klant en, bij gebrek aan dekking door een verzekering, onder de volledige verantwoordelijkheid van de
klant.

7. WAARBORG
Het nieuwe voertuig is gewaarborgd tegen constructiefouten vanaf de leveringsdatum en uitsluitend volgens de
waarborg-bepalingen van de fabrikant-constructeur. De waarborg is beperkt tot de vervanging van het onderdeel
dat, bij normaal gebruik van de wagen, als defekt erkend wordt, terwijl het arbeidsloon steeds ten laste van de
klant blijft. Overbelasting van een voertuig, sluit alle waarborg uit. Bij bedrijfswagens zijn de veren van de
waarborg uitgesloten daar deze de eerste gevolgen van de overbelasting ondergaan. Speciale uitrustingen,
waaronder banden, enz. zijn slechts gewaarborgd voor zover de fabrikant waarborg verleent die zich eventueel
gelast met de uitvoering ervan. De waarborg vervalt bij ontstentenis van betaling binnen de overeengekomen
termijn, of indien het voertuig elders dan in de werkplaatsen van de verkoper werd hersteld of gewijzigd onder
welke vorm ook, indien het voertuig overbelast werd of indien de koper verwaarloosd heeft de verkoper van
enig defekt te verwittigen, of nog indien het defekt te wijten is aan een nalatigheid, een ongeval, onwetendheid,
slecht gebruik. De verkoper wijst alle verantwoordelijkheid af voor ongevallen aan personen en goederen
ingevolge fabricage- of materiaalfouten en kan geen deel nemen in vrachtkosten, montage of arbeidsloon.
Tweedehandsvoertuigen worden niet gewaarborgd. (Behoudens uitzonderingen door de wet voorzien).

8. SCHORSING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
Overmacht evenals feiten eigen aan onze onderaannemers, leveranciers en vervoerders, schorsen de uitvoering
van onze verbintenissen. In dezelfde gevallen kunnen wij ook opteren voor de ontbinding van de overeenkomst.
In ieder geval zullen de reeds uitgevoerde werken gefaktureerd worden. Indien de klant een zijner
verbintenissen spruitend uit dit dokument niet naleeft, zal de verkoper het recht hebben de overeenkomst te
ontbinden 14 dagen na het versturen van een aangetekende brief houdende ingebrekestelling, onder voorbehoud
een forfaitaire schadevergoeding wegens niet-uitvoering te vorderen, die gelijk is aan 30 % op het bedrag zonder
B.T.W. van de bestelbon of een schadevergoeding die hoger is, indien de werkelijk geleden schade groter of
omvangrijker is.

9. PANDRECHT
De klant verleent ten gunste van de BV Hocké een pand op alle huidige en toekomstige lichamelijke en
onlichamelijke roerende goederen behorend tot zijn onderneming, inclusief de door de BV Hocké geleverde of
te leveren goederen, ongeacht de aard van de huidige of latere activiteiten, ongeacht de plaats waar deze
activiteiten nu of later worden uitgeoefend, en ongeacht, voor lichamelijke goederen, of deze zich bevinden bij
de pandgever of bij derden, waaronder de BV Hocké. Dit pand waarborgt de terugbetaling aan de BV Hocké en
haar verbonden vennootschappen, onder welke titel ook, van alle bedragen verschuldigd ingevolge levering van
goederen of diensten aan de klant. Het pand is van onbepaalde duur, en kan enkel worden beëindigd per
aangetekende brief met ontvangstbevestiging en met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. De
opzegging heeft uitsluitend uitwerking voor de toekomst en zal tot gevolg hebben dat het hierbij gevestigd pand
enkel nog zal strekken tot zekerheid van gewaarborgde schuldvorderingen die bestaan bij het verstrijken van de
opzegtermijn, ook als die pas later opeisbaar worden. Bij registratie van het pand in het pandregister heeft de
BV Hocké het recht om de kostprijs van de registratie alsook een forfaitaire administratiekost van 30,- EUR aan
de klant aan te rekenen. Bij wanprestatie van de klant is de pandhouder gerechtigd om het pand te verzilveren;
hij kiest vrij de wijze van tegeldemaking.

10. BEVOEGDHEID
Alle betwistingen zullen beslecht worden door de rechtbanken van Brussel en eventueel de Vrederechter van het
kanton van Ganshoren, ook indien er meerdere verweerders zijn of in geval van oproeping in vrijwaring.
De algemene voorwaarden die vermeld staan op de dokumenten van de koper zijn niet tegenstelbaar aan de
verkoper.


