
 

 

PWL Belgium BVBA 
ALGEMENE HANDELS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN 

 
De plaatsing of verzending van een bestelling naar ons veronderstelt de aanvaarding van deze voorwaarden door de Koper en 
indien deze voorwaarden onaanvaardbaar zijn, dan moet dit meteen schriftelijk aan ons worden gemeld. In deze Voorwaarden 
betekent Klant eender welke persoon, firma of vennootschap op wiens vraag goederen worden geleverd of werk wordt verricht 
door de Vennootschap.  
  
(1) INTRODUCTIE  

Eender welke goederen of diensten, geleverd of uitgevoerd door PWL (de Vennootschap) wordt aangegaan onder deze 
voorwaarden, waarvan elke voorwaarde wordt geacht te zijn opgenomen in en een voorwaarde te zijn van eender welke 
Overeenkomst tussen de Vennootschap en zijn klanten.  Geen enkele lasthebber, ondergeschikte of werknemer van de 
Vennootschap is bevoegd om deze voorwaarden te veranderen of aan te passen.  

 
(2) BEVOEGDHEID VAN DE KOPER  

Kopers die een transactie aangaan met de Verkoper garanderen uitdrukkelijk dat ze bevoegd zijn om deze voorwaarden te 
aanvaarden en dat ze deze aanvaarden, niet alleen voor zichzelf maar ook als lasthebbers voor en namens alle andere 
personen die geïnteresseerd zijn of kunen zijn in het geheel of in een deel van de goederen of producten van de Verkoper.  

  
(3) AANVAARDING EN LIMIETEN VAN HET CONTRACT  

(I) Geen enkele prijsopgave van de Vennootschap zal als offerte van de Vennootschap gelden.  
(II) Een geplaatste bestelling bij de Vennootschap of eender welke aanvaarding van Offerte opgemaakt door de 

Vennootschap wordt enkel als bindend beschouwd als de bestelling of Offerte wordt aanvaard door de Vennootschap 
door uitreiking van een factuur voor dergelijke goederen die per mail of op eender welke andere manier werd verstuurd 
naar de koper.  

(III) De Vennootschap verbindt zich ertoe ontwerpen enz. te maken binnen de aanvaarde toleranties van commercieel druk- 
en vlechtwerk.  Afwijkingen van afmeting of kwaliteit die technish onvermijdbaar zijn, worden geacht te zijn 
geaccepteerd door de Koper. 

(IV) Er wordt een toeslag van 50 EUR aangerekend voor een kleine bestelling.  
(V) Geen enkele geplaatste bestelling bij PWL kan door de Klant worden geannuleerd tenzij PWL hiervoor schriftelijk de 

toestemming geeft en op voorwaarde dat de Klant PWL volledig zal vergoeden voor eender welk verlies (winstverlies 
inbegrepen), elke kost (arbeidskosten & materiaalkosten inbegrepen), schade, heffingen en  kosten gemaakt door PWL 
als gevolg van de annulering.  

(VI) Eender welke voorraad die de Vennootschap toestaat te houden tegen het contract zal worden doorgestuurd naar de 
Klant na zes maanden zonder verdere aanpassingen tenzij een uitzonderlijk akkoord werd bereikt om deze tijdspanne te 
verlengen.  

  
(4) GESCHIKTHEID VAN GOEDEREN  

(I) Testen zouden moeten worden uitgevoerd om de geschiktheid van alle labels/tickets/kleefstoffen enz. te garanderen 
voor het vereiste doel.  Alle informatie wordt te goeder trouw verstrekt maar zonder uitdrukkelijke of geïmpliceerde 
garantie.  

(II) Bij het plaatsen van de bestelling, gaat de Klant akkoord om de Vennootschap te vergoeden tegen iedere claim 
ingesteld tegen de Vennootschap, bij inbreuk op het auteursrecht of op een Merk of op een geregistreerd ontwerp als 
gevolg van de fabricage en verkoop van de bestelde goederen, alsook tegen eender welke gemaakte kost door de 
Vennootschap in verband met eender welke claim.  

(III) Aangezien het gebruik van eender welke van onze producten volledig buiten onze controle geschiedt, zijn wij in geen 
enkele omstandigheid verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik of onjuist gebruik van eender welk door ons geleverd 
product, noch zijn we verantwoordelijk voor de selectie van eender welk substraat dat wordt bedrukt.  

(IV) PWL kan geen kleur-/veegvastheid of stonewash-bestendigheid garanderen.  
  
(5) GARANTIE  

Wij garanderen geen gebruiksgeschiktheid van onze goederen voor eender welk specifiek doel.  
  
(6) GEVOLGSCHADE  

Onze verantwoordelijkheid is beperkt tot loutere vervanging van goederen en wij kunnen niet verantwoordelijk worden 
gesteld voor eender welke directe- of indirecte schade of kosten voor eender welke partij.  

  
(7) LEVERING  

Er wordt tot het uiterste gegaan om leveringsbeloftes te kunnen respecteren. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor 
schade door niet-levering of vertraging.  

  



 

 

(8) TEKORTEN/CLAIMS  
(I) Alle Klachten of Tekorten van goederen, schade aan goederen of verlies van goederen moeten schriftelijk aan de 

Verkoper worden gemeld  binnen 3 dagen na de levering, en zullen enkel worden aanvaard indien de goederen kunnen 
worden onderzocht.  Elke levering of zending zal als een afzonderlijke overeenkomst gelden.  

(II) Exacte hoeveelheden kunnen niet worden gegarandeerd, toleranties zijn 0 - 5,000 +/- 20%; 5,000 - 25,000 +/- 15% en 
boven 25.000 +/- 10%  

  
(9) EIGENDOM VAN GOEDEREN EN RISICO  

Alle goederen die door ons worden geleverd blijven onze eigendom tot aan de volledige betaling ervan. Het eigendomsrecht 
gaat niet over tot de volledige betaling werd ontvangen.  
Indien er sprake is van een volledige of gedeeltelijke achterstallige betaling, mag de Vennootschap (zonder dat dit afbreuk 
doet aan hun andere rechten) de goederen terugvorderen of opnieuw verkopen en mag de Vennootschap met voornoemd 
doel de terreinen en inrichtingen van de Klant betreden.  Indien een goed verwerkt is in andere goederen voor de volledige 
betaling, zal de eigendom in het geheel van dergelijke andere goederen in handen blijven van de Vennootschap. Deze 
Voorwaarden zijn aanvaard als zijnde primerend op alle voorwaarden in uw orderbevestiging.  

  
(10) PRIJSVARIATIE  

Alle prijzen genoteerd door de Verkoper mogen op eender welk moment worden aangepast om overeen te stemmen met 
prijsvariatie van grondstoffen, arbeid, brandstof, transport of andere vaste kosten die op eender welk moment kunnen 
voorkomen voor levering van de volledige bestelling.  

  
(11) TERUGZENDING 

Goederen kunnen niet worden teruggenomen zonder voorafgaandelijke toestemming van de Verkoper en moeten altijd 
worden vergezeld of voorafgegaan door een begeleidende brief met gedetailleerde omschrijving van de geretourneerde 
goederen. 

  
(12) OVERMACHT  

De Vennootschap is niet verantwoordelijk voor vertraging van goederen of eender welk onderdeel hiervan, veroorzaakt door 
overmacht, maatregelen van eender welke Overheid, staking, uitsluiting, andere personenen dan de Vennootschap en haar 
directe personeel betrokken bij het opleveringsproces, betogingen of ongeregeldheden, machinebreuk, stroomonderbreking, 
brand, brandstoftekort, verlies en/of vasthouding op zee, of eender welke andere omstandigheid onafhankelijk van onze wil.  
Indien één van de goederen ongeschikt is voor levering door één van de voornoemde situaties, zal de overeenkomst voor 
zover deze gerelateerd is aan die goederen in kwestie worden geacht te zijn vervallen.   

  
(13) OMVANG VAN DE VOORWAARDEN  

(I) De voornoemde Voorwaarden vervangen alle algemene of specifieke voorwaarden die worden opgelegd of getracht te 
worden opgelegd door de Koper in verband met de overeenkomst en sluiten deze ook uit, dit op eender welk moment..  

(II) Tenzij anders overeengekomen, moeten de facturen binnen dertig dagen na levering worden betaald. Indien een factuur 
niet wordt betaald binnen deze periode is de Vennootschap   gerechtigd om de levering van volgende goederen op te 
schorten tenzij deze achterstallige betalingen zijn afgelost.  

(III) In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de factuur op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een rente van 1,5% per begonnen maand, dit vanaf de vervaldag. 
Los van enige ingebrekestelling of andere gerechtelijke procedure, wordt daarenboven een forfaitaire vergoeding 
gevorderd van 40,00 EUR per niet-betaalde factuur, ter dekking van de invorderingskosten. Indien de werkelijke 
invorderingskosten hoger liggen, wordt ook dit verschil gedragen door de koper. 
In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de factuur op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt na 
ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 20%, met een minimum van 125,00 EUR, zelfs bij toekenning van een 
uitstel van betaling 
Bij niet betaling van enige factuur op de vervaldag worden alle facturen ineens opeisbaar en behoudt de BVBA PWL 
Belgium zich het recht voor om alle verdere bestellingen en leveringen op te schorten zonder dat enige 
schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. 

(IV) De eventuele nietigheid van één of meerdere clausules van de algemene verkoopsvoorwaarden doet géén afbreuk aan 
de geldigheid van enige andere clausules. 

(V) In geval van faillissement worden wederzijds schulden gecompenseerd, zodat enkel het saldo verschuldigd is. 
(VI) Alle offertes worden opgesteld en bestellingen aanvaard door de Vennootschap dat onderworpen is aan deze 

Verkoopsvoorwaarden met uitsluiting van alle andere verkoopsvoorwaarden tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  
(VII) Deze overeenkomst wordt geacht te zijn opgesteld in België en zal worden onderworpen aan en opgesteld 

overeenkomstig de Belgische wetgeving.  
  
(14) ARBITRAGE  

Alle uit deze Verkoopsvoorwaarden voortvloeiende geschillen zullen worden behandeld door de verantwoordelijke 
rechtbanken van de zetel van de Vennootschap. 


