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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CEMENT & DOORVERKOCHTE  PRODUCTEN 

 
(op 1 september 2009) 

I. Tot stand komen van de verkoopsovereenkomst 
1) Geldigheid van de overeenkomsten 

Onze verkopen worden geregeld door onderhavige algemene voorwaarden, die behoudens uitdrukkelijke en formele afwijking van onzentwege voorrang hebben op alle andere aankoopvoorwaarden van de koper, wat deze 
laatste uitdrukkelijk erkent. Ze zijn van toepassing op de verkoop van al onze producten en diensten. 
 

2) Offertes 
Enkel schriftelijk opgestelde offertes, prijsopgaven en verkoopsbevestigingen zijn bindend. Telefoongesprekken dienen schriftelijk te worden bevestigd, anders behouden we ons het recht voor die als nietig en zonder enige 
waarde te beschouwen. De koper wordt geacht de offerte te hebben aanvaard, zodra hij de eerste levering heeft ontvangen. 

 
 
II. Uitvoeringsmodaliteiten van de verkoop 

1) Kenmerken van onze producten 
We garanderen dat onze verschillende soorten cement (behalve het Cemoil® gamma) CE-gecertificeerd zijn en afhankelijk van de categorie, kwaliteit en bestemming, beantwoorden aan de overeenkomstige normen (BENOR, 
KOMO…). De oilwell cementen en/of Cemoil® gamma worden door andere internationale standaarden beheerst zoals API. Op de door C.C.B. doorverkochte producten is de genormaliseerde waarborg enkel van toepassing indien de 
producent daar borg voor staat. De koper mag geen andere kwaliteitswaarborgen bieden dan degene die we hem hebben geboden. Indien er tests moeten gebeuren, zullen deze plaatsvinden op monsters die tijdens de lading zijn 
genomen. De kosten voor de monsterafname en de tests zijn voor rekening van de koper, behalve indien mocht blijken dat de testresultaten ontoereikend zijn. De koper verbindt zich ertoe de op de verpakking, of op de 
afhaalbon/vrachtbrief vermelde opslagvoorschriften strikt na te leven. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enerzijds opslag die niet in overeenstemming met voormelde voorschriften is gebeurd, of anderzijds voor 
het gebruik van onze producten na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum, of voor een toepassing die indruist tegen onze aanbevelingen, behoudens afwijking na bijzondere uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst. Het 
risico als gevolg van het gebruik van onze producten na de voorgeschreven gebruiksdatum, of de risico’s op verlies en beschadiging van de goederen om welke reden dan ook, zelfs al is dit te wijten aan toeval of overmacht, 
worden op de koper als houder ervan, vanaf de materiële afgifte, overgedragen. Aangezien we bovendien geen enkele verbintenis zijn aangegaan over de continuïteit van levering, behouden we ons het recht voor de productie 
van een van onze producten stop te zetten, of er de technische kenmerken van te wijzigen. In die omstandigheden kan C.C.B. in geen geval aansprakelijk worden gesteld. In geval van beperking van onze productiecapaciteit, 
kunnen bevoorrechte leveringsvoorwaarden (prioritaire planning) worden toegekend aan klanten die een leveringsprogramma kunnen opstellen. 
Voorzorgen bij gebruik: Wanneer cement in contact komt met water, bij de aanmaak van beton of mortel bijvoorbeeld, of wanneer het cement vochtig is, vormt zich een sterk alkalische oplossing. Contact met de huid kan leiden 
tot irritaties, of zelfs brandwonden, maar ook tot allergieën. Voorzorgsmaatregelen bij gebruik worden dus sterk aanbevolen, in overeenstemming met de onderstaande productbeschrijving uit het Veiligheidsinformatieblad dat 
elke gebruiker op verzoek kan verkrijgen. 
 

2) Leveringswijze 
- Leveringen af fabriek 

Voor cement in bulk gebeuren de leveringen af fabriek te Gaurain-Ramecroix, met een gespecialiseerde tankwagen voor leveringen van minstens 25 ton. De koper is verantwoordelijk voor het opstellen van de 
vervoersovereenkomst met zijn transporteur. In geval van incident kan C.C.B. niet aansprakelijk worden gesteld. Voor elke levering dienen de koper of zijn transporteur kennis te hebben genomen van de verkeersplannen, 
interne reglementen, bepalingen betreffende hygiëne, veiligheid en milieu en van de instructies betreffende de afhaalvoorwaarden (o.m. alle voorschriften aangaande het laden en de controle van de goederen die op de door 
de chauffeur van de koper ondertekende afhaalbon/vrachtbrief staan vermeld) die ze hebben ontvangen. De koper is aansprakelijk voor de schade als gevolg van de niet-naleving van deze instructies. 
Termijnen 

Behoudens formele verbintenis kan het tijdelijk niet beschikbaar zijn van een product niet worden ingeroepen om een eis tot schadevergoeding of een verzoek tot opzegging van de overeenkomst te rechtvaardigen. 
 

- Franco leveringen 
Behoudens andersluidende bepalingen zullen franco leveringen conform volgende modaliteiten worden uitgevoerd: 

Opgeven van de plaats van bestemming  
De koper moet naast de plaats van bestemming van de goederen ook de naam en het domicilie van de geadresseerde opgeven. Bewust onjuiste verklaringen zullen van rechtswege tot de ontbinding van de lopende 
overeenkomsten leiden, onverminderd het recht op schadevergoeding.  

Bereikbaarheid van de losplaats  
De door de koper aangewezen losplaats moet bereikbaar zijn met het overeengekomen transportmiddel en de te leveren hoeveelheid moet er probleemloos en zonder vertraging kunnen worden gelost. Indien op de 
bestemming blijkt dat dit niet het geval is, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de koper. Bij bulkleveringen kan C.C.B. bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke gevolgen van 
constructie-, installatie- of onderhoudsfouten aan de silo’s of hun veiligheidssysteem. 

Transportkosten voor de franco leveringen  
In overeenstemming met de bepalingen van artikels 15 en 28 van de wet van 05.05.1936 betreffende de binnenbevrachting dient binnenvracht door de koper op bestemming te worden betaald, na aftrekking van eventuele bij 
vertrek betaalde voorschotten op de vracht.  
Alle op bestemming verschuldigde vergoedingen en alle bijkomende kosten zijn voor rekening van de koper, zoals bijvoorbeeld kaai- of havenrechten, overliggeld en extra-overliggeld, wettelijk verschuldigde vergoedingen als 
gevolg van moeilijkheden of onderbreking van de scheepvaart door ijs, kosten voor gebruiksderving van wagons of vrachtwagens, aansluitingskosten, intrestkosten bij levering en meer algemeen, alle kosten die niet in het 
basistarief van het transport zijn inbegrepen. 

Leveringstermijnen 
De geplande leveringstermijnen worden louter ter informatie aan de koper meegedeeld. Bijgevolg kan een vertraging bij de levering, of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van een product, behoudens formele verbintenis, niet 
worden ingeroepen om een eis tot schadevergoeding of een verzoek tot opzegging van de overeenkomst te rechtvaardigen. De uiterste termijnen om de gewenste hoeveelheden door te geven zijn de volgende: 
- voor leveringen per vrachtwagen: de werkdag vóór de levering, vóór 14 uur 
- voor leveringen per schip: mits kennisgeving twee werkdagen vooraf 
De leveringstermijnen voor de oilwell cementen alsook voor het CEMOIL® gamma kunnen sterk variëren tegenover de bovenstaande termijnen. Voor verdere details, gelieve contact op te nemen met onze export afdeling. 

3) Gewicht 
Het op de zakken opgegeven gewicht is bruto voor netto. Een reglementaire speling van 1% minder of meer per verzending is toegestaan, waarbij echter geen enkele overlading zal worden toegestaan. In geval van betwisting zal er een 
tegen-weging van een staal worden uitgevoerd, die als representatief voor de zending zal worden geacht. Voor onze in bulk geleverde producten worden de geladen hoeveelheden op de plaats van verzending bepaald, hetzij via 
inhoudsmeting van het schip, hetzij via weging van de tankwagen of de wagon, naar omstandigheid. Worden enkel als geldig beschouwd, de attesten van de inhoudsmetingen bij verzending via schip, of de door onze weegbruggen 
bepaalde gewichten die op de afhaalbon/vrachtbrief staan vermeld, voor verzendingen per wagon, kipwagen of tankwagen. Een speling van 2% minder of meer per verzending is toegestaan, waarbij echter geen enkele overlading zal 
worden toegestaan. In overeenstemming met artikel 8.3 van de CMR zal de transporteur worden gevraagd toe te zien op de weegoperaties, waarvan het resultaat op de afhaalbon/vrachtbrief wordt ingevuld.  

 
4) Verpakkingen 

Wanneer onze producten in zakken worden verkocht, worden de zakken niet teruggenomen. De pallets voor de verkoop van onze producten in zakken staan ter beschikking van de klant en worden gefactureerd. Ze zijn betaalbaar bij 
betaling van de levering (behalve voor de Chep-pallets). Geen enkele levering zal gebeuren op door de koper geleverde pallets. Geconsigneerde pallets worden door de verkoper teruggenomen, op voorwaarde dat ze in goede staat zijn. 

 
5) Prijs 

Behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst worden de bestellingen uitgevoerd tegen de door ons gehanteerde prijzen die op de dag van de verzending of de afhaling van toepassing zijn, en die de koper vooraf ter kennis zijn 
gebracht. Alle taksen op de overdracht van goederen zijn ten laste van de koper.  

 
6) Risico’s bij overdracht 

Bij verkoop af fabriek  worden goederen en de eventuele verpakking ervan vervoerd voor rekening en op risico van de koper. Het is aan hem om verhaal uit te oefenen tegen de transporteur.  
Bij franco  verkoop worden goederen en de eventuele verpakking ervan vervoerd voor rekening en op risico van de verkoper. In geval van averij of gebrek zal de koper, indien hij zijn rechten wenst te vrijwaren, verhaal uitoefenen tegen de 
transporteur en zal hij er de verzekeraar onmiddellijk van in kennis stellen. C.C.B. zal de koper bijstaan om de administratieve regeling van de schade te vergemakkelijken.  

 
 

III. Beperkte aansprakelijkheid van de verkoper 
Indien een levering niet aan de normen beantwoordt, zal onze aansprakelijkheid strikt beperkt blijven tot het zo snel mogelijk vervangen van de afgekeurde goederen.  
 
 

IV. Toeval of overmacht 
Toeval of overmacht die de activiteit van onze fabrieken, of die van onze leveranciers van grondstoffen, brandstoffen of energie verminderen, onderbreken of stopzetten, geven ons het recht de leveringen uit te stellen, of de overeenkomst voor 
de nog uit te voeren leveringen als van rechtswege ontbonden, of opgezegd te beschouwen. Worden o.m. als toeval of overmacht beschouwd: stakingen, lock-out, grondverschuivingen, overstromingen, vorst, brand, epidemieën, ongevallen, 
machinebreuk, tekort aan transportmateriaal, transportonderbrekingen en quarantaines, oorlog of opstand, mobilisatie, enz. …deze opsomming is louter ter informatie. 
 
 

V. Betalingsvoorwaarden 
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zijn onze producten en diensten contant betaalbaar, zonder korting, vóór levering of afhaling. De klant die regelmatig bestellingen plaatst en wiens solvabiliteit door de verkoper is 
vastgesteld, kan op verzoek genieten van de betalingsmodaliteiten van « klanten op rekening ». Vooraf zal hij alle door de verkoper gevraagde documenten (balansen, …) moeten voorleggen. De facturen van klanten die van 
betalingsmodaliteiten kunnen genieten zullen door een kredietverzekeraar worden gedekt. In geval van verslechterde krediettoestand van de klant, ongeacht de reden (ontbinding, niet-betaling op vervaldag, collectieve procedure….) behoudt 
de verkoper zich het recht voor de betalingsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen (prijs, betalingswijze, waarborgen) of zelfs te annuleren. Betaalachterstand of wanbetaling kan leiden tot het opschorten van de leveringen. Bovendien zal de klant 
behalve de onbetaald gebleven som, ook verwijlintresten en de door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, bepaalde invorderingskosten verschuldigd zijn. De in artikel 6 van 
de wet van 2 augustus 2002 bedoelde invorderingskosten zullen nooit lager zijn dan 10% van het verschuldigde bedrag in hoofdsom. Bovendien zijn de eventueel verschuldigde sommen voor andere afhalingen of leveringen, na eenvoudige 
aanmaning tot betaling, onmiddellijk opeisbaar.  
 
 

VI. Geschillen 
De contractuele relaties tussen verkoper en klant worden geregeld door het Belgische recht. Al onze verkopen worden geacht te zijn afgesloten op de zetel van de Compagnie des Ciments Belges S.A. (C.C.B. te Doornik (Gaurain-
Ramecroix)). In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Doornik bevoegd. 
 
 
 

 

GEVAAR 
 

H315 Veroorzaakt huidirritatie 
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken 
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel 
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken 

P102 Buiten het bereik van kinderen houden 
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatbescherming dragen 
P305+P351+P338+P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen en 
indien mogelijk blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen 
P302+P352+P333+P313 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen 
P261+P304+P340+P312 Inademing van stof/rook/gas/nevel/ damp/spuitnevel vermijden. NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen  
en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen 
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een afval inzamelpunt volgens de geldende regelgeving 

Aanvullende informatie  
Huidcontact met nat cement, beton- of mortelspecie, kan irritaties, dermatitis of ernstige huidletsels veroorzaken. 
Kan schade veroorzaken aan producten vervaardigd uit aluminium of andere niet-edele metalen. 

  
 


