
Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden EFTEC NV 

 

Algemeen 

Alleen de volgende voorwaarden zijn geldig voor al onze offertes en leveringen, zover er niets anders 

schriftelijk overeengekomen is. Mondeling gemaakte afspraken zijn alleen maar geldig als zij 

schriftelijk door ons bevestigd zijn. 

EMS houdt zich aan alle sanctiemaatregelen (zoals de sanctiemaatregelen tegen Rusland). Deze 

orderbevestiging is onderworpen aan deze respectievelijke voorwaarden en bij de acceptatie van de 

levering bevestigt de klant de geldende sanctiemaatregelen te respecteren. 

 

Offertes 

Al onze offertes zijn vrijblijvend. 

 

Prijs 

Alleen de prijzen van kracht op de dag van de levering zijn geldig. Als deze prijzen hoger zijn dan 

deze die al overeengekomen waren, kan de koper onmiddellijk na ontvangst van deze informatie het 

contract verbreken. 

 

Leveringstermijn, verzending 

Wij doen altijd ons uiterste best om snel te leveren. De leveringstermijnen worden vrijblijvend 

aangegeven. De goederen reizen op risico van de koper, zelfs als zij franco verzonden zijn. In het 

geval van schade, opgelopen gedurende het transport, is het transportbedrijf verantwoordelijk. Het 

leveren van 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheden is in onze voorwaarden inbegrepen. 

 

Betaling 

De facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na ontvangst. Voor het overige zijn de 

betalingsvoorwaarden, overeengekomen met de koper, geldig. Als de koper zijn 

betalingsverplichtingen niet nakomt, ondanks aanmaning, zijn wij gerechtigd hem intresten aan te 

rekenen vanaf de vervaldag. De goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling ervan. 

 

Klachten 

Eventuele klachten moeten onmiddellijk of ten laatste binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen, 

ter kennis worden gebracht. In geval van gegronde klacht, zijn wij vrij, naar eigen keuze over te gaan 

tot terugbetaling van de teruggenomen goederen of tot een passende prijsvermindering. Elk ander 

recht van de koper als gevolg van een gebrekkige levering, en in het bijzonder een schadevergoeding 

en het recht tot verbreking van het contract, is uitgesloten. 

 

Verbreken van het contract 

Wij eigenen ons het recht toe om het contract te verbreken in geval van oorlog, personeelstekort, 

bedrijfsstoringen, brand, verbod of begrenzing van de in-of uitvoer, stijging van de douanerechten, 

verandering op de deviezenmarkt, stakingen en alle andere omstandigheden die het ons onmogelijk of 

ongelooflijk moeilijk maken aan de overeengekomen prijs tegemoet te komen. Als zulk een verbreking 

van het contract zich voordoet, heeft de koper geen recht op schadevergoeding. 

 

Bevoegde rechtbank 

Het contract is onderworpen aan het Belgisch recht. Bevoegde rechtbank is: Handelsrechtbank te 

Tongeren. 

 

 


