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Verkoopsvoorwaarden verkoop didactisch materiaal 
 

Het ondertekenen van de bestelbon of het aanvaarden van de offerte op de website, brengt met 

zich mede dat men zich akkoord verklaart met de verkoopsvoorwaarden en deze als een 

verbintenis aanziet, zowel burgerlijk als handelsgebied. 
 

Klachten dienen om geldig te zijn, schriftelijk te gebeuren, en dit binnen de 3 dagen na 

ontvangst van de goederen. Indien de klacht niet tijdig wordt geuit, worden de goederen 

onherroepelijk aanzien als aanvaard en goedgekeurd. 
 

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen. 
 

Na de vervaldag zal er van rechtswege een intrest aangerekend worden van 1% per maand en 

dit zonder de minste ingebrekestelling. 
 

In geval van wanbetaling op de vervaldag zal ten titel een schadebeding de nog te betalen som 

verhoogd worden met 10% met een minimum van 125 EUR, nadat een schriftelijke 

ingebrekestelling zonder gevolg binnen de 8 dagen is gebleven. 
 

Enkel de rechtbanken van het gerechtsgebied Brussel zijn bevoegd om uitspraak te doen in de 

gerezen geschillen. 
 

De aangegeven prijzen op de offerte of website www.pneumatica.be zijn vatbaar voor verhoging 

in geval van wijziging van de prijzen door de fabrikant, evenals in geval van wijziging van de 

tolrechten en vervoer, zoals tevens in geval van devaluatie of revaluatie der munt en/of 

verandering van type. 
 

Van deze voorwaarden kan enkel afgeweken worden door een uitdrukkelijke schriftelijke 

overeenkomst, algemene verkoopsvoorwaarden van de medecontractanten worden als niet 

bestaande aanzien en enkel deze zullen toegepast worden. 
 

De goederen worden vervoerd op risico van de klant. Wij aanvaarden geen enkele 

verantwoordelijkheid inzake schade of verlies tijdens de bevrachting en verzending naar gelijk 
welke plaats in binnen- of buitenland. 
 

Indien er waarborg gegeven wordt geldt deze enkel voor het omwisselen of herstellen van de 

stukken in het magazijn van de verkoper. 
 

De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde 

verkoopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt of 

gemonteerd werden. 
 

gebruiksvoorwaarden didactisch materiaal 
 

Het gebruik van het materiaal mag in een onderwijsinstelling enkel gebeuren onder begeleiding 

van goed opgeleide leerkrachten. De reglementering i.v.m. veiligheid moet altijd gerespecteerd 

worden. Defecten, ongevallen en problemen ten gevolge van verkeerd of onveilig gebruik van de 

componenten zijn steeds de verantwoordelijkheid van de koper. Met het in dienst stellen en/of 

monteren van de onderdelen geeft men aan dat alle wettelijke en gevraagde documenten zijn 

bijgevoegd bij de bestelling of achteraf bezorgd. 
 

Met het in dienst stellen en/of monteren van de onderdelen stelt men zich akkoord met de 

bovenstaande verkoopsvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden. 

 

Indien met de componenten een machine wordt gebouwd, dan valt dit onder de 
verantwoordelijkheid van de bouwer van deze machine. 

 

Voor akkoord: 

Naam + datum + handtekening 


