
 

 

 
 
 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 
KALKSTEEN EN MENGSELS OP BASIS VAN KALK & FILLER 

 
De volledige tekst is beschikbaar op aanvraag en welbekend door de aankoper. 
 
I. Totstandkoming van het verkoopcontract 

1) Geldigheid van de overeenkomsten 
Onze verkopen zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden die de bovenhand hebben op alle aankoopvoorwaarden van de koper en deze 
laatste gaat daarmee uitdrukkelijk akkoord, behoudens uitdrukkelijke en formele afwijking van onzentwege. […] 

 
II. Uitvoeringsvoorwaarden van de verkoop 

1) Eigenschappen van onze producten 
Wij garanderen dat de producten die we genormaliseerd leveren voldoen, afhankelijk van hun categorie en kwaliteit, aan de overeenstemmende 
EG- en BENOR-normen. De koper kan aan onze producten geen andere kwaliteitsgaranties geven dan die welke wij hem hebben gegeven. Indien 
er tests vereist zijn, dan worden die uitgevoerd op stalen die op tegensprekelijke wijze bij het laden worden genomen. De kosten van de stalen en 
de tests zijn ten laste van de koper. Daar er geen enkele verbintenis inzake continuïteit van de leveringen bestaat, behouden wij ons het recht 
voor de productie van een van onze producten stop te zetten of de technische eigenschappen daarvan te wijzigen. […] 

 
2) Laden 

- Ophalingen vertrek 
Bij de ophalingen vertrek is de koper aansprakelijk voor het opmaken van de vervoersovereenkomst die hij opstelt met zijn vervoerder. In 
geval van incident kan C.C.B. niet aansprakelijk worden gesteld. Vóór elke ophaling moet de koper of zijn vervoerder kennis hebben genomen 
van de verkeersplannen, interne reglementen en toepasbare bepalingen inzake hygiëne, veiligheid en milieu evenals van de instructies 
betreffende de voorwaarden van ophaling (en met name alle bepalingen inzake het laden en de controle van het gewicht van de producten 
die vermeld staan op de afhaalbon/vrachtbrief die de chauffeur van de koper ondertekent) die ze zullen ontvangen. De koper is aansprakelijk 
voor de schade die het gevolg is van het niet naleven van deze instructies.[…] 

 
- Leveringen franco (franco over de weg, per spoor of over het water) 

[…] De koper moet de plaats van bestemming van de producten evenals de naam en het adres van de geadresseerde vermelden.  
[…] De door de koper aangewezen losplaats moet bereikbaar zijn met het overeengekomen vervoermiddel en de te leveren hoeveelheid moet er 
kunnen worden gelost zonder moeilijkheden en zonder vertraging. […] De leveringstermijnen worden uitsluitend ter informatie meegedeeld aan 
de koper. Bijgevolg kan een laattijdige levering of de tijdelijke onbeschikbaarheid van een product, tenzij er een uitdrukkelijke verbintenis 
bestaat, niet worden ingeroepen ter rechtvaardiging van een vordering tot schadeloosstelling of een verzoek tot verbreking van het contract.  
[…] 

 
3) Gewicht 

De vaststelling van de geladen hoeveelheden geschiedt op de plaats van verscheping, hetzij door scheepsmeting, hetzij door weging van de 
vrachtwagen of de wagon, naargelang het geval. Alleen de meetbrieven in het geval van verzending per schip of de gewichten die worden 
geregistreerd door onze weegbruggen en worden vermeld op de afhaalbon/vrachtbrief die de verzending per wagon, kipwagen of tankwagen 
begeleidt, gelden als bewijs. Een verschil van 3% meer of minder per verzending wordt toegelaten in vergelijking met de bestelde hoeveelheid, 
met dien verstande dat er geen extra kosten worden aanvaard. In overeenstemming met artikel 8.3 van de CMR wordt de vervoerder verzocht de 
weegverrichtingen te controleren waarvan het resultaat op de afhaalbon/vrachtbrief wordt vermeld. 



 

 

 
4) Prijzen 

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst worden de bestellingen uitgevoerd tegen onze prijzen die toepasbaar zijn op de dag van 
verzending of ophaling en die van tevoren ter kennis van de koper worden gebracht. Alle belastingen op het vervoer van de producten zijn ten laste 
van de koper. 

 
5) Risico-overdracht 

In geval van verkoop vertrek, ongeacht de wijze van vervoer, reizen de producten op het risico van de koper en is deze laatste verantwoordelijk 
voor elk verhaal tegen de vervoerder. 
In geval van verkoop franco reizen de producten op het risico van de verkoper. Bij schade of tekortkoming oefent de koper, indien hij zijn rechten 
wenst te beschermen, zijn verhaal uit tegen de vervoerder en brengt hij onmiddellijk zijn verzekeraar op de hoogte; C.C.B. levert haar bijstand aan 
de koper om de regeling van de schade te vergemakkelijken wat betreft de administratie. 

 
III. Beperking van de aansprakelijkheid van de verkoper 

Voldoet een levering niet aan de normen, dan blijft onze aansprakelijkheid strikt beperkt tot de vervanging, zo snel mogelijk, van de afgewezen 
producten. 
[…] 

 
IV. Betalingsvoorwaarden 

Behoudens andersluidend akkoord tussen de partijen zijn onze producten en diensten contant en zonder korting betaalbaar vóór het lossen bij hun 
levering of vóór het laden in geval van ophaling. De klant die regelmatige bestellingen plaatst en van wie de solventie door de verkoper wordt 
vastgesteld, kan op zijn verzoek betalingsvoorwaarden van de ‘klanten in rekening’ genieten. Hij moet voorafgaand alle documenten bezorgen die de 
verkoper vraagt (balansen…). De facturen van de klanten die betalingsvoorwaarden genieten, worden gedekt door een kredietverzekeraar. In geval 
van verslechtering van het krediet van de klant om welke reden ook (ontbinding, niet-betaling op de vervaldag, collectieve procedure….), behoudt 
de verkoper zich het recht voor de betalingsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen (prijzen, wijze van betaling, garanties) of zelfs te vernietigen. Elke 
laattijdige betaling of elk gebrek aan betaling op de overeengekomen vervaldag kan leiden tot de opschorting van de leveringen. Bovendien is de 
klant het onbetaald gebleven bedrag verschuldigd, vermeerderd met de nalatigheidsinteresten en de invorderingskosten conform de wet van 2 
augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. De invorderingskosten bedoeld in artikel 6 van de wet 
van 2 augustus 2002 mogen niet lager zijn dan 10% van het in hoofdsom verschuldigde bedrag. Bovendien worden de bedragen die verschuldigd 
zouden zijn voor andere ophalingen of leveringen onmiddellijk opeisbaar na een gewone ingebrekestelling. 
 

V. Geschillen 
De contractuele relaties tussen de verkoper en de klant worden beheerst door het Belgisch recht. Al onze verkopen worden geacht te zijn gesloten 
op de zetel van de Compagnie des Ciments Belges nv (C.C.B. – Grand-Route, 260 Gaurain-Ramecroix). In geval van geschil wordt exclusieve 
bevoegdheid verleend aan de rechtbanken van het arrondissement Doornik. 


