
1. Prijsoffertes zijn ten alle tijden herroepbaar. Zij zijn 
slechts geldig gedurende 1 maand, tenzij schriftelijk 
anders wordt overeengekomen. Prijsoffertes worden 
afgeleverd op basis van de gegevens verstrekt 
door de klant en gelden slechts voor zover de 
verstrekte gegevens actueel, correct en volledig zijn. 
Opgegeven prijzen zijn steeds in Euro en exclusief 
belastingen, taksen en kosten, wachttijden, extra 
transportkosten,… zoals vermeld in de prijsofferte, 
tenzij voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk anders 
wordt overeengekomen. De opgegeven volumes 
van gestabiliseerd zand en mager beton worden 
uitgedrukt in kubieke meter, waarbij de maatstaf ”los 
gestort volume” (niet: verdicht volume) gehanteerd 
wordt, tenzij voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk 
anders wordt overeengekomen.

2. Bestellingen binden VVM nv slechts na schriftelijke 
bevestiging uitgaande van een vertegenwoordigings- 
bevoegd orgaan en/of na aanvang van de 
uitvoering. In geval van annulering van een bestelling 
na bevestiging en/of aanvang van de uitvoering 
door VVM nv, zal de schade van VVM nv minimaal 
begroot worden op 30% van het bedrag van de 
niet afgenomen goederen (incl. belastingen, taksen 
en kosten), onverminderd het recht van VVM nv om 
een vergoeding van haar reële schade of om de 
uitvoering van de overeenkomst te vorderen. Vanaf de 
datum van de ingebrekestelling tot betaling van deze 
schade is op het bedrag van de schadevergoeding 
een moratoire interest van 10% per jaar verschuldigd.

3. De prijs is deze welke voorkomt in de offerte en/of 
orderbevestiging. Prijscalculaties zijn indicatief en niet 
bindend.

4. Leveringen door VVM nv gebeuren Ex Works, tenzij 
voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk anders 
werd overeengekomen. De goederen worden 
vervoerd op kosten en op risico van de klant, zelfs 
indien het transport door VVM nv verzorgd wordt. 
In dat geval treedt VVM nv enkel als mandataris 
van de klant op. Leveringstermijnen zijn steeds 
indicatief en een overschrijding kan geen aanleiding 
geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot 
schadevergoeding lastens VVM nv. Gedeeltelijke 
leveringen door VVM nv zijn steeds toegestaan. 
Vertraging in de betaling door de klant van eventuele 
voorschotten, kan aanleiding geven tot een vertraging 
in de leveringstermijn. Indien de klant de koopwaar 
niet in ontvangst neemt op de hem meegedeelde 
datum om redenen die niet te wijten zijn aan VVM nv, 
zal de klant, gelet op de aard van de koopwaar, de 

prijs voor de koopwaar en levering hiervan betalen 
als zou de klant de koopwaar en levering hebben 
ontvangen.

5. De toegangswegen tot de betonwerken moeten 
aangelegd en onderhouden worden door de klant. 
Deze toegangswegen dienen goed bereikbaar en 
berijdbaar zijn. VVM nv kan niet aansprakelijk gesteld 
worden voor eventuele schade veroorzaakt door het 
op- en afrijden van de werf via deze toegangswegen.

6. Facturen van VVM nv zijn betaalbaar op de zetel van 
VVM nv. De betaling gebeurt contant, behoudens 
andersluidende vermelding op de factuur. De 
laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één 
vervallen factuur maakt alle facturen verzonden aan  
de koper onmiddellijk opeisbaar. Bij niet-betaling van 
een factuur op haar vervaldag is van rechtswege 
en zonder ingebrekestelling een nalatigheidintrest 
verschuldigd op het openstaande factuurbedrag, 
van dag tot dag berekend aan de interestvoet 
overeenkomstig de wet van 02.08.02 betreffende 
de bestrijding van de betalingsachterstand bij 
handelstransacties, evenals een forfaitaire schade-
vergoeding voor buitengerechtelijke invorderings-
kosten berekend als 15% van het totale factuur- 
bedrag, met een minimum van € 125,00,-. De klant 
kan geen schuldvergelijking toepassen. Eventuele 
protesten met betrekking tot de factuur moeten 
geformuleerd worden binnen een vervaltermijn van 8 
werkdagen. De leveringsdatum geldt als vertrekbasis 
voor deze termijn van 8 werk-dagen, voor zover de 
gegevens op de factuur in overeenstemming zijn met 
de niet-geprotesteerde leveringsdocumenten.

7. Klachten betreffende zichtbare gebreken in de 
geleverde goederen dienen op straffe van verval 
van de klacht onmiddellijk, voorafgaand aan enige 
ingebruikname, door de klant te worden gemeld. 
VVM nv heeft enkel een leveringsplicht conform de 
specificaties vermeld op de leveringsbon, en in geen 
geval heeft VVM nv een adviesverplichting noch 
een onderzoeks- en/of waarschuwingsverplichting. 
Bij gebruik of de eventuele voortverkoop van de 
goederen vervalt de aansprakelijkheid VVM nv. 
Klachten betreffende verborgen gebreken in de 
geleverde goederen dienen op straffe van verval van 
de klacht, door de klant per aangetekend schrijven 
te worden gemeld aan VVM nv binnen 8 werkdagen 
volgend op de dag waarop de klant het verborgen 
gebrek ontdekte of redelijkerwijze had moeten 
ontdekken. De rechtsvordering met betrekking tot 
gebreken in de geleverde goederen dient door de 
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klant te worden ingesteld binnen een termijn van 90 
dagen volgend op de melding ervan overeenkomstig 
deze bepaling. Klachten en/of geschillen, van welke 
aard ook, verlenen de klant niet het recht om de 
nakoming van zijn verbintenissen jegens VVM nv 
op te schorten. Indien de klacht gegrond is, heeft  
VVM nv naar keuze het recht om (1) de gebrekkige 
of niet-conforme goederen te vervangen, om (2)  
de gebrekkige of niet-conforme goederen te her-
stellen of aan te passen, of om (3) de overeenkomst 
te ontbinden en de gebrekkige of niet-conforme 
goederen terug te nemen.

8. VVM nv is niet aansprakelijk in geval van oneigenlijk 
gebruik van de goederen, in geval van aanpassing 
van de goederen door de klant en/of voor schade 
met een andere oorzaak dan een gebrek in de 
geleverde goederen. Onverminderd bepalingen van 
dwingend recht, kan VVM nv niet aansprakelijk worden 
gesteld voor onrechtstreekse schade, d.i. andere 
schade dan deze aan de koopwaar (onder meer: 
schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde 
winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies 
van inkomsten,…), en is haar aansprakelijkheid steeds 
beperkt tot de prijs van de geleverde goederen. Alle 
gevallen van Overmacht, zoals hierna gedefinieerd, 
ontslaan VVM nv van haar aansprakelijkheid voor 
wat betreft het niet uitvoeren van haar verplichtingen 
binnen de vastgestelde termijn. In geval van 
Overmacht is VVM nv gerechtigd de overeenkomst 
voor zover deze nog niet is uitgevoerd hetzij 
gedurende de Overmachtsperiode op te schorten 
hetzij te annuleren zonder dat VVM nv gehouden is 
tot schadevergoeding. Onder “Overmacht” wordt, 
voor de toepassing van deze algemene voorwaarden, 
verstaan: iedere gebeurtenis waar VVM nv  
redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen 
maar niet beperkt tot stakingen, lockout, vertragingen 
of onderbrekingen in het vervoer, oorlogsdaden, 
oproer, brand, bevelen, verordeningen of voorschriften 
van de regering of de administratie, het niet kunnen 
verkrijgen van aardgas en/of andere brandstoffen, 
bevoorradingsmoeilijkheden, materieelschaarste of  
gebrek aan producten voor fabricatie, weers-
omstandigheden die de uitvoering van de 
overeenkomst tijdelijk moeilijk of onmogelijk maken, 
fouten of vertragingen ten laste van leveranciers 
van VVM nv, daden van derden, een of meer 
productiefouten in het materiaal van een leverancier 
van VVM nv,... onverschillig of deze problemen zich 
voordoen bij VVM nv of bij de leverancier waarvan 
VVM nv de goederen betrekt en zonder dat VVM nv 
verplicht is de invloed daarvan aan te tonen.

9. VVM nv behoudt zich het recht voor om ten alle 
tijden en zonder voorafgaande ingebrekestelling 
via schriftelijke kennisgeving haar verbintenissen ten 
aanzien van de klant op te schorten wanneer de klant 
zijn (betalings-) verbintenissen niet, niet tijdig of niet 
volledig naleeft of wanneer de solvabiliteit van de 
klant in het gedrang is. De solvabiliteit van de klant 
wordt onweerlegbaar vermoed in het gedrang te zijn 
wanneer één van de volgende omstandigheden zich 
voordoet: de omstandigheden bedoeld in artikels 
11, 98, 332 en 633 W. Venn., RSZ-dagvaarding, WCO- 
of faillissementsaanvraag. VVM nv kan in dat geval 
(bijkomende) waarborgen eisen alvorens haar 
verbintenissen uit te voeren. VVM nv kan er ook voor 
kiezen om de overeenkomst middels schriftelijke 
kennisgeving ontbonden te verklaren.

10. De geleverde koopwaar blijft eigendom van VVM nv  
totdat de volledige prijs (hoofdsom, kosten en 
interesten) door de klant is betaald. Zolang dit 
eigendomsvoorbehoud geldt, is het de klant verboden 
de koopwaar op enigerlei wijze te vervreemden of 
over te dragen. Ingeval de klant de geleverde zaak 
vervreemdt of overdraagt aan een derde, terwijl de 
klant de volledige prijs nog niet heeft voldaan aan VVM 
nv, gaat de schuldvordering van de klant ten aanzien 
van deze derde van rechtswege over op VVM nv,  
zonder afbreuk te doen aan de gehoudenheid van 
de klant. De klant zal deze derde hiervan schriftelijk  
in kennis te stellen.

11. De klant voorziet in voldoende filtercapaciteit 
opdat geen cementstof in de lucht zou geloosd 
worden en vrijwaart VVM nv voor alle schade als 
gevolg van klachten betreffende cementlozingen. 
Alle inblaassluizen worden door de klant goed 
onderhouden en worden voorzien van 4 duim-
koppelingen. VVM nv of de vervoerder worden vooraf 
uitdrukkelijk verwittigd in welke silo de volledige vracht 
dient gelost te worden. Zodoende ontslaat dit VVM nv 
en/of de vervoerder van alle klachten die het gevolg 
zijn van het overlossen van de silo.

12. De relatie tussen VVM nv en de klant wordt exclusief 
beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van 
het Weens Koopverdrag. Geschillen tussen VVM nv en 
de klant zullen uitsluitend behandeld worden door de 
Rechtbanken van Antwerpen. Indien een bepaling 
van onderhavige algemene voorwaarden nietig 
en/of onuitvoerbaar zou blijken, blijven de andere 
bepalingen niettemin onverkort van kracht en zal de 
getroffen bepaling toepasbaar zijn in de door de wet 
toegestane mate.


