
 
Algemene verkoopsvoorwaarden Tuinjolijt: 
 

1. Algemeenheden: Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk vastgestelde 
overeenkomst tussen de partijen zijn de huidige verkoopsvoorwaarden toepasbaar 
op al onze verkopen en verkoopofferten, verhuringen en herstellingen, 
niettegenstaande alle tegenstrijdige maatregelen voorkomend op bestelbonnen of 
andere documenten uitgegeven door de aankoper die dus uitdrukkelijk geweigerd 
worden. De huidige voorwaarden worden altijd als een eerste zending beschouwd. 

2. Voorstellen en prijslijsten: Alle voorstellen, prijslijsten, voorwaarden of offertes, 
karakteristieken van de uitgegeven producten door de verkoper, alsook de catalogi, 
drukwerken, prijslijsten en andere handels- of technische documenten kunnen niet 
als een definitief aanbod beschouwd worden en hebben een louter indicatieve 
waarde. Ook is Tuinjolijt als verkoper niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten 
in de prijsaanduiding en eventuele wijziging van prijzen t.o.v deze aangegeven in 
catalogi, website of andere publicaties.  Zodoende kunnen onze prijzen gewijzigd 
worden in functie van de belasting op de toegevoegde waarde (BTW) en/of andere 
belastingen, sociale lasten, kosten van de grondstoffen, energiekosten en/of valuta. 
Andere kosten zoals port, verzending, verpakking, monteren, uitpakken en dergelijke 
meer vallen ten kosten van de koper en daarvoor zal de verkoper zijn gewoon tarief 
hanteren en in rekening brengen ten laste van de koper.  

3. Leveringstermijnen: De vermelde leveringstermijnen zijn louter indicatief; de koper 
kan geen vaste leveringsdatum eisen. Behoudens opzettelijke of ernstige fouten kan 
een laattijdige levering geen aanleiding zijn tot verbreking van het contract of tot 
enige schadevergoeding. Een bestelling van materialen, klaar om geleverd te 
worden, kan door de koper niet vertraagd (uitgesteld) worden, tenzij alle kosten en/of 
schade, alsook de risico’s die hieruit volgen, door de koper gedragen worden. De 
koper verbindt zich bij deze de bestelde waren in ontvangst te nemen, binnen de 10 
dagen na het bericht dat deze ter zijner beschikking staan.  In geval de goederen niet 
afgenomen worden binnen die termijn staat het de verkoper vrij, zonder 
ingebrekestelling de bestelling als vervallen te beschouwen en de goederen van dan 
af te gebruiken ten gunste van een andere klant. De verkoper heeft het volle recht 
van de koper een forfaitaire schadevergoeding te eisen van 30% van de verkoopprijs 
met een minimum van 375 euro. Deze schadevergoeding is ook verschuldigd bij 
annulatie van een verkoop. Annulatie is enkel geldig indien verkoper (Tuinjolijt) 
schriftelijk deze annulatie aanvaard. Speciaal bestelde producten en maatwerk 
worden nooit teruggenomen of geannuleerd. Gebruikte goederen worden niet 
teruggenomen of geannuleerd. 

4. Overmacht en onvoorziene omstandigheden: Overmacht stelt de verkoper vrij om, 
totaal of gedeeltelijk, elke markt of bestelling te verbreken (ontbinden), of de 
uitvoering uit te stellen zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding. Als 
overmacht gelden onder meer oorlogstoestanden, quarantaines, gedeeltelijke of 
algemene stakingen, lock-out, muiterijen, machineschade, ongevallen, branden, 
ontploffingen en alle mogelijke gevolgen die hieruit voortvloeien en die, hetzij bij de 
verkoper, hetzij bij zijn leveranciers, een normale productie of regelmatige levering 
van grondstoffen, brandstoffen en voorraden alsook de leveringen van materialen 
kunnen verhinderen. 

5. Controle en testen: tenzij anders schriftelijk overeengekomen worden goederen 
enkel getest en gecontroleerd in de werkhuizen van verkoper.  Deze controle wordt 
dan door koper als voldoende afdoend betrouwbaar aanvaard.  Eventuele klachten 
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worden slechts ontvankelijk  beschouwd indien deze schriftelijk worden meegedeeld 
binnen de 8 dagen volgend op levering van het toestel bij verkoper. 

6. Overdragen van risico: goederen reizen op risico van de koper. 
7. Toestand van de koper: Indien de toestand van de koper verandert ten gevolge van 

o.a. overlijden, onbekwaamheid, faillissement, concordaat, gerechtelijk akkoord, 
kennelijke insolvabiliteit, liquiditeitsproblemen, ontbinding of wijziging van de vorm of 
de inhoud van de vennootschap behoudt de verkoper zich het recht voor om 
waarborgen te eisen tot voldoening van het volledig openstaande bedrag en om elke 
verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de nodige waarborgen 
opnieuw verkregen zijn. 

8. Eigendomsrecht: In geval van niet-betaling op de vervaldatum behouden wij ons het 
recht over te gaan tot juridische oplossingen of gerechtelijke verkoop. De geleverde 
koopwaar blijft onze eigendom tot volledige betaling en de koper verbindt er zich toe 
de koopwaren niet te verkopen of af te staan aan derden zolang de koopwaren 
eigendom blijven van de verkoper. De risico’s zijn ten laste van de koper. De 
termijnbetalingen kunnen aangewend worden als vergoeding van de door ons 
gederfde winst of verlies en/of compensatie van eventuele andere 
schuldvorderingen. 

9. Betaling: De facturen van de verkoper zijn contant betaalbaar, ofwel uiterlijk op hun 
vervaldatum volgens de voorwaarden vermeld in het contract. Alle risico’s en 
betalingskosten zijn ten laste van de koper. In geval van niet-betaling of zelfs 
gedeeltelijke betaling zal het bedrag van de facturen zonder voorafgaande 
ingebrekestelling, ten titel van schadevergoeding, aanleiding geven tot betaling van 
een forfaitaire vergoeding ten belope van 15 % van het verschuldigde bedrag met 
een minimum van 125 € per factuur. De koper kan geen retentierecht noch 
schuldvergelijking tegenwerpen. Iedere betaling door de koper wordt geacht te 
geschieden ter voldoening van de oudste openstaande vordering. Het verschuldigde 
bedrag van elke op de vervaldag onbetaalde factuur wordt van rechtswege en 
zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een verwijlintrest met een 
minimum van 12 %, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur, alsook een 
rechtmatige vergoeding voor advocaatkosten en/of procedure toeslag krachtens 
artikel 6 van de wettekst van 2 augustus 2002 betreffende de strijd tegen 
achterstallige betalingen tijdens commerciële overeenkomsten, onder voorbehoud 
van verhoging of verlaging van de vordering in de loop van het geding. 

10. Garantie: Al onze verkochte artikelen zijn onderworpen aan een basisgarantie van 2 
jaar op constructiefouten.  Garantiebepalingen kunnen echter afwijken door het 
toedoen van onze leverancier, garantietermijn kan langer zijn of in enkele gevallen 
korter naar gelang het gebruik ( professioneel of particulier ). Bijkomende kosten in 
kader van het afwikkelen van de garantie zoals filters, olie, slijtagedelen (riemen, 
kettingen, pouly’s,...), transportkosten en aangerekende (service) kosten vallen niet 
onder garantie. Garantie wordt ten allen tijde bepaald door onze leverancier, de 
verkoper is dan ook volledig afhankelijk van het al dan niet toekennen van de 
garantie.  Daarom, in uitzonderlijke gevallen kunnen wij een voorschot vragen om 
garantie te kunnen uitvoeren wanneer wij nog de goedkeuring moeten krijgen van 
onze leverancier, of wanneer er onduidelijkheid is over het al dan niet toekennen van 
de garantie. Indien er bij een aankoop van goederen door ons bijkomende werkuren 
of hulpgoederen moeten geleverd worden, bijvoorbeeld plaatsingskosten (werk, 
verplaatsingskosten, transport) of bijkomende materialen ( binddraad, schroeven, 
houten balken, platen,...) dan kunnen deze bijkomende kosten niet teruggevorderd 
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worden door de koper in geval van garantie, onenigheid, overmacht, terugname, 
verkeerde richtlijnen gekregen door leverancier, klant of derden, of wanneer er 
problemen zouden opduiken bij slechte werking van de origineel aangekochte 
goederen. Dit zijn dus niet recupereerbare kosten. 

11. Verhuur: De huurder is ten allen tijde verantwoordelijk voor de gehuurde goederen. 
In geval van schade of diefstal van de gehuurde goederen en bijgeleverde 
hulpgoederen moet hij ons dan ook volledig vergoeden. De verhuurder (Tuinjolijt) kan 
NOOIT verantwoordelijk worden geacht in geval van een ongeval met materiële of 
lichamelijke schade door de huurder, dit omdat wij niet kunnen nagaan hoe de 
huurder het gehuurde goed behandeld en op welke manier hij hier mee werkt.  Op 
eenvoudige aanvraag kunnen wij beschermingsmiddelen meegeven. Wij achtten de 
huurder verstandig genoeg om zelf in zijn veiligheid te voorzien en met verstand en 
rede te handelen. De huurder krijgt hiervoor voldoende uitleg over de desbetreffende 
gehuurde goederen wanneer hij deze komt afhalen. Het is dan ook aangewezen dat 
de huurder de gehuurde goederen niet doorgeeft aan derden dit aangezien zij niet op 
de hoogte zijn van deze voorwaarden, de verantwoordelijkheid ligt dan ook volledig 
bij de huurder. 

12. Herstellingen: Wanneer een machine of gereedschap niet meer te herstellen valt of 
de kosten hiervoor te hoog zouden oplopen zodat de klant niet wil overgaan tot 
herstelling, zullen de reeds gemaakte kosten toch worden aangerekend te beginnen 
bij 30€( forfait ) De forfait krijgt u terug bij aankoop van een nieuw gelijkaardig toestel 
binnen de 6 maand.  Goederen die zijn binnengebracht (voor herstelling) maar niet 
werden afgehaald kunnen na een periode van 6 maanden niet meer opgevraagd 
worden.  Met kan niet verwachten dat verkoper (Tuinjolijt) deze goederen voor lange 
periode zou stockeren voor koper/klant. Na beloop van 6 maanden worden deze 
vernietigd.  De kosten / herstellingswerken die werden uitgevoerd aan het goed 
worden alsnog doorgerekend aan koper/klant, aangezien deze werken door hem 
werden aangevraagd. 

13. Ongevallen: Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen zowel op onze 
parking, in de winkel, bij het betreden van het atelier en alle andere openbare en niet 
openbare plaatsen.  Dit is dan ook op volledige verantwoordelijkheid van de klant. 
Het al dan niet goed gebruik van een product, gereedschap of toestel valt onder de 
volledige verantwoordelijkheid van de koper. De koper kan altijd terugvallen op de 
handleiding en de productbeschrijving van de gekochte goederen om het juiste 
gebruik te kennen. Als verkoper kunnen dan ook niet verantwoordelijk worden geacht 
voor materiële of lichamelijke schade al dan niet aan derden wanneer de gebruiker 
niet zou beschikken over de nodige diploma’s, erkenningen of kennis in het 
algemeen, wij kunnen onmogelijk nagaan als de koper of gebruiker deze 
erkenningen heeft of kennis machtig is. Ook zijn de plaats en het gebruik van deze 
goederen ( bijvoorbeeld fyto-producten en hun opgebruiktermijnen, brandstoffen en 
meststoffen) op verantwoordelijkheid van de koper. 

14. Bevoegdheden: Alle overeenkomsten, afgesloten door de verkoper, worden 
beheerst door het Belgische recht. Geschillen ontstaan naar aanleiding van deze 
overeenkomsten kunnen enkel beslecht worden door de rechtbank van Eeklo of 
Gent. 
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