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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN INNOLABEL BVBA 
 

Artikel 1: Toepassingsgebied 
De huidige voorwaarden beheersen de overeenkomst tussen INNOLABEL BVBA en haar klanten. 
Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle offertes, orderbevestigingen, leveringen en facturen van INNOLABEL 
BVBA.Wanneer een bestelling wordt geplaatst of een offerte wordt aanvaard heeft dit onmiddellijk als gevolg 

dat onderhavige algemene voorwaarden onverkort worden aanvaard door de klant. 
Onze algemene alsmede bijzondere verkoops- en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard 
door de klant, zelfs indien deze in strijd zouden zijn met de eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden 
van de klant. Deze laatsten binden INNOLABEL BVBA slechts mits uitdrukkelijke  schriftelijke aanvaarding. Bij 
tegenstrijdigheid zullen onze bijzondere voorwaarden voorrang hebben op onze algemene voorwaarden. 
Afwijkende en/of aanvullende bepalingen van de klant zullen niet van toepassing zijn behoudens schriftelijke 
aanvaarding vanwege INNOLABEL BVBA en dan nog uitsluitend in het kader van de overeenkomst voor dewelke 
zij aanvaard zouden zijn. 
Artikel 2: Omschrijving van de te leveren goederen 
Elke levering van goederen door INNOLABEL BVBA is onderhevig aan deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. 
De te leveren goederen worden omschreven in de offerte, bestelbon, orderbevestiging of op de voorzijde van 
de factuur. 
Bij gebreke aan opmerkingen hierover binnen de 7 dagen na ontvangst van enig document van INNOLABEL 
BVBA waarin deze beschrijving wordt opgenomen en in ieder geval uiterlijk bij   de levering van de betreffende 
goederen, wordt de klant geacht deze omschrijving aanvaard te hebben. 
Artikel 3: Offertes en bestellingen 
De offertes blijven eigendom van INNOLABEL BVBA en mogen niet aan derden worden meegedeeld of 
overgedragen 
De offertes uitgaande van INNOLABEL BVBA worden gedaan onder voorbehoud van schriftelijke aanvaarding 
van de bestelling door INNOLABEL BVBA. Bij aanvaarding van de offerte door de klant zal een bestelbon 
opgemaakt worden. 
De door INNOLABEL BVBA gemaakte offertes blijven geldig gedurende 30 kalenderdagen tenzij anders vermeld. 
Een door de klant gedane bestelling of opdracht is slechts verbindend na schriftelijke orderbevestiging van 
INNOLABEL en na de betaling van het voorschotfactuur. Tot 100% van het totale verschuldigd bedrag kan door 
INNOLABEL BVBA als voorschot gefactureerd worden. 
Bij levering van de goederen wordt het volledige verschuldigde bedrag gefactureerd, verminderd met het 
eventueel reeds aangerekende en/of betaalde voorschot. 
Artikel 4: Annulering 
Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren en vóór het verkrijgen van de 
bestelde goederen. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door INNOLABEL BVBA. 
Bij annulering van een bestelling door de klant zullen reeds gemaakte kosten door INNOLABEL BVBA voor het 
uitvoeren van deze bestelling steeds doorgerekend worden aan de klant, ongeacht het bedrag van de bestelling 
of het bedrag van deze kosten. 
Ingeval van annulering is de klant in elk geval een forfaitaire vergoeding van 30% van de prijs van de 
bestelling verschuldigd. 
Artikel 5: Levering – Leveringstermijn 
De opgegeven termijnen van levering of beschikbaarstelling voor ophaling zijn enkel indicatief. Een eventuele 
vertraging in levering of beschikbaarstelling kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Bij levering van 
de bestelde goederen wordt het volledige verschuldigde bedrag gefactureerd, verminderd met het eventueel 
reeds aangerekende en/of betaalde voorschot. De klant dient het resterende bedrag te betalen volgens de 
betalingsvoorwaarden gestipuleerd in artikel 9. 
De vervoerskosten, tenzij anders is bepaald, zijn ten laste van de klant. De goederen worden steeds 
vervoerd/verzonden op risico van de klant. 
Artikel 6: De prijs 
Alle prijzen zijn exclusief BTW en alle om het even welke belastingen of overheidstaksen zijn ten laste van de 
klant. Eventuele kortingen op producten worden expliciet vermeld in de offerte of in de bestelbon. 

Artikel 7: Klachten – Bezwaren – Opmerkingen 
Iedere levering zal onmiddellijk na ontvangst door de klant worden nagezien. Klachten betreffen de levering 
moeten ons uiterlijk binnen de 5 werkdagen na de ontvangst van de goederen per aangetekend schrijven 
worden overgemaakt. Dit schrijven moet een gedetailleerde en limitatieve opsomming bevatten van  de 
gebreken. Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, veronderstelt goedkeuring ervan.  
Voor zover toegelaten door het toepasselijk recht, is de meldingstermijn voor verborgen gebreken bepaaldop 
zeven dagen na ontdekking. 
Voor zover toegelaten door het toepasselijk recht, is de aansprakelijkheid van INNOLABEL BVBA in elk geval 
beperkt tot een bedrag gelijk aan de aankoopprijs van de goederen. 
Artikel 8: Eigendomsoverdracht/Eigendomsvoorbehoud 
Geleverde goederen blijven eigendom van INNOLABEL BVBA tot de volledige betaling van het volledige 
veschuldigde bedrag (factuurbedrag vermeerderd met interesten, kosten en eventueel schadebeding) heeft 
plaatsgevonden. De klant verbindt zich ertoe de geleverde goederen in originele staat te bewaren totdat de 
volledige betaling uitgevoerd is.  
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De klant draagt de risico's (beschadiging, vernietiging, verdwijning) verband houdende met de geleverde 
goederen vanaf het ogenblik van de ophaling/levering en tijdens het vervoer/verzending.  
Bij niet betaling van het totaal verschuldigd bedrag na de 10de dag na verzending van een aangetekende 

aanmaning, kan INNOLABEL BVBA de teruggave van de goederen eisen en de overeenkomst ontbinden van 
rechtswege door middel van een eenvoudig aangetekend schrijven. Deze ontbinding ontslaat de klant niet van 
enige verantwoordelijkheid tot vergoeding van de door INNOLABEL BVBA geleden schade en tot betaling van 
kosten, interesten en eventuele schadebedingen. 
Indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk gebruikt zijn, zullen deze nog steeds terug moeten gegeven 
worden, maar zal daar bovenop een schadevergoeding verschuldigd zijn van de verkoopprijs van de betreffende 
gehele of gedeeltelijk gebruikte goederen. 
Artikel 9: Betaling 
Termijn: behoudens anders vermeld door INNOLABEL BVBA zijn de facturen van INNOLABEL BVBA betaalbaar 
binnen een termijn van 15 dagen na datum van de factuur.Conventionele intrest: de niet-betaling van de 
factuur op haar vervaldag brengt van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling daartoe noodzakelijk is, 
een conventionele intrest mee, ten bedrage van 1% per maand Schadebeding: de niet-betaling van de factuur 
op haar vervaldatum brengt van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling daartoe noodzakelijk is, 
automatisch een verhoging van het factuurbedrag mee ten belope van 15%, zijnde een forfaitaire vergoeding, 
met een minimum van € 25,00.  
Invorderingskosten: de intresten en forfaitaire schadevergoeding, blijven verschuldigd onverminderd het recht 
van INNOLABEL BVBA desgevallend invorderingskosten (inbegrepen de kosten en erelonen van haar advocaat) 
te vorderen. 
Nettingclausule: Elke laattijdige betaling geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling INNOLABEL BVBA 
het recht om de verschuldigde betaling(en) te compenseren met uitstaande schulden die zij zouden hebben ten 
aanzien van de klant. De klant heeft niet het recht om de betalingen die INNOLABEL BVBA nog aan hem 
verschuldigd is te compenseren met uitstaande schulden die hij heeft ten aanzien van INNOLABEL BVBA. Het 
vervallen van de termijn van betaling van één factuur van INNOLABEL BVBA, zonder tijdige en volledige 
betaling, maken alle andere facturen van INNOLABEL BVBA van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en 
betaalbaar. 
Artikel 10: Overmacht 
Als overmacht gelden alle omstandigheden buiten de wil van de partijen, die niet te wijten zijn aan de fout van 
één van de partijen en die van dien aard zijn dat het vorderen van de naleving van de overeenkomst jegens 
één van de partijen onredelijk dan wel onmogelijk zal zijn en die noch krachtens de wet, noch krachtens een 
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komen. In geval van overmacht is 
geen van de partijen gehouden tot naleving van de overeenkomst, noch tot betaling van enige 
schadevergoeding.  
Gevallen van overmacht zijn onder andere (zonder dat deze lijst evenwel beperkend is): maatregelen van 
staatswege, oorlogen, terreuraanslagen, natuurrampen, epidemieën, ….  
Ziekte, faillissement, insolvabiliteit van de klant is uitdrukkelijk uitgesloten als geval van overmacht. 
In geval van overmacht zal de partij die nadeel ondervindt van de overmacht onmiddellijk (en in ieder geval 
binnen een periode van 14 dagen na het ontstaan van de overmacht) de andere partij per aangetekend 
schrijven in kennis stellen. 
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst 
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te 
ontbinden, mits schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, zonder verplichting tot vergoeding van schade 
aan de andere partij.  
Artikel 11: Overdracht 
De klant kan deze overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een andere rechtspersoon of entiteit 
zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van INNOLABEL BVBA. 
Door de overdracht worden alle rechten en plichten uit deze overeenkomst overgedragen aan de overnemer die 

aanvaardt. Overnemer en overlater dienen INNOLABEL BVBA een door beide partijen getekend bewijs te 
verschaffen van de overdracht van de overeenkomst. 
Artikel 12: Geschillen – Rechtsmacht 
Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht. Elk geschil tussen INNOLABEL BVBA en de klant zal 
uitsluitend beslecht worden door de bevoegde rechtbank van het gerechtelijke arrondissement Brussel. 
In het geval één of meerdere bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden ongeldig of nietig verklaard 
zouden zijn of worden, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen. 
 
 

 

 


