
Algemene verkoopsvoorwaarden A.M. Buses NV 
 

1. Aanvaarding algemene voorwaarden en uitsluiting algemene voorwaarden klant. 

De op het moment van bestelling van kracht zijnde algemene verkoopsvoorwaarden 

van A.M. Buses NV zijn van toepassing op alle leveringen, diensten, overeenkomsten 

en facturen uitgaande van A.M Buses NV, voor zover er niet uitdrukkelijk middels 

getekende schriftelijke overeenkomst met de klant van wordt afgeweken. De klant 

heeft voorafgaandelijk kennis genomen van deze algemene voorwaarden en 

aanvaardt ze. De algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en 

worden bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.    

 

2. Aanbiedingen en prijsopgaven.  

Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend en verbinden A.M. Buses 

NV dus niet. Prijsopgaven zijn een uitnodiging tot onderhandeling en geen 

aanbieding. 

 

3. Bestellingen.  

Alle bestellingen zijn voor ons slechts bindend nadat de klant een bestelbon en/of een 

bestek ondertekend heeft, en nadat wij deze bestelling schriftelijk hebben aanvaard of 

bevestigd. Wijzigingen dienen eveneens vooraf schriftelijk door ons aanvaard te 

worden. Door ons bezorgde illustraties, beschrijvingen en technische gegevens, 

afmetingen en andere aanduidingen worden enkel ter inlichting gegeven. Terwijl wij 

alle redelijke middelen zullen aanwenden om te verzekeren dat er geen wezenlijke 

afwijkingen zijn van zulke illustraties of beschrijvingen, houden wij ons het recht 

voor, om wijzigingen aan te brengen die wij redelijkerwijs als verbeteringen aan het 

voertuig beschouwen, zonder dat voorafgaande mededeling aan de klant nodig is. 

 

4. Leveringstermijn. 

Alle door ons opgegeven leveringstermijnen, ook schriftelijk, zijn zonder verbintenis 

en louter indicatief. Ze beginnen te lopen zodra alle uitvoeringsdetails ons bekend 

zijn. Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor levertijdoverschrijdingen of 

daaruit voortvloeiende kosten, schade of verliezen (direct of indirect), welke dan ook, 

bij onszelf, onze leveranciers of de verzender (deze opsomming is niet beperkend). 

Ook voor het niet nakomen van de verplichtingen door onze leveranciers kunnen we 

niet aansprakelijk gesteld worden. In deze gevallen wordt de levertijd verlengd met 

de periode van de onderbreking.  

 

5. Levering. 

De levering geschiedt door de terbeschikkingstelling van de goederen aan de klant op 

de maatschappelijke zetel te Overpelt, en geldt als aanvaarding. Wij dragen nooit het 

risico van vervoer,  zelfs niet wanneer het vervoer op aanvraag van de klant door een 

door ons aangesteld persoon gebeurt. Onze werken, leveringen en goederen moeten 

in onze lokalen aanvaard worden. Indien door de klant van de controle uitdrukkelijk 

of stilzwijgend wordt afgezien, worden het voertuig of de goederen aanzien als in 

orde geleverd. Latere opmerkingen kunnen dan niet meer aanvaard worden. De klant 

moet de staat van chassis, carrosserie en mechanische organen nazien bij afname in 

ons bedrijf. Bij niet afname van het voertuig binnen de tien (10) dagen na 

verwittigen, zal van rechtswege een standgeld aangerekend worden van 25 euro per 

dag. 

 

6. Aansprakelijkheid.  

De aansprakelijkheid van A.M. Buses NV is beperkt tot schade van de klant die het 

rechtstreeks gevolg is van een verborgen gebrek van de gekochte goederen en/of van 

zware fout of bedrog van A.M. Buses NV. Voor zover de A.M. Buses NV bij zijn 

activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, 

kan hij op geen enkele manier aansprakelijkheid gesteld worden voor welke schade 

dan ook voortvloeiend uit hun fout, daarin begrepen grove fout en opzet in hoofde 

van deze derde. A.M. Buses NV is m.b.t. de schade aan derden welke haar oorzaak 

vindt in een gebrek aan het geleverde goed slechts aansprakelijk ten belope van 

maximum 50.000 euro en A.M. Buses NV is de klant aldus maar tot vrijwaring 

verschuldigd ten belope van maximaal voornoemd bedrag. Partijen komen 

uitdrukkelijk overeen dat, op straffe van verval van de aansprakelijkheid in hoofde 

van de klant, in ieder geval de termijn waarbinnen de rechtsvordering dient ingesteld 

te worden ter vaststelling van het verborgen gebrek van de klant, één maand bedraagt, 

te rekenen vanaf de veruiterlijking van het verborgen gebrek. De aansprakelijkheid 

van A.M. Buses NV is uitgesloten voor (i) gevolgschade, immateriële schade, 

lichamelijke schade, gederfde winst of bedrijfsschade van de klant, (ii) schade 

veroorzaakt door een gebrek aan onderhoud of foutief gebruik en (iii) schade 

veroorzaakt door reserveonderdelen. 

 

7. Prijsherziening. 

De opgegeven prijs is gebaseerd op kosten geldend op het ogenblik van de 

prijsopgave. Indien tussen het ogenblik van de prijsopgave en de levering, de 

kostprijs van de materialen en/of arbeidsuren verhoogt, behouden wij ons het recht 

voor, deze verhoging door te rekenen aan de klant. 

 

8. Betaling. 

Onze facturen zijn betaalbaar per banktransfer of bankcheque en uiterlijk op het 

ogenblik van de levering. De factuur dient op de maatschappelijke zetel te Overpelt te 

worden betaald. Mogelijke uitgifte van wissels verandert niets aan de plaats van 

betaling. Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard dan ook, die 

betrekking hebben op geleverde goederen (of het transport ervan) en diensten zijn 

integraal ten laste van de klant. Eventuele vertegenwoordigers of aangestelden van 

het bedrijf zijn niet bevoegd facturen te innen, noch een geldig kwijtschrift af te 

leveren, tenzij zij drager zijn van een door de directie ondertekende volmacht. Noch 

zijn zij gerechtigd om enige garantie toe te staan van welke aard ook betrekking 

hebbend op het voertuig, noch enige wijziging of toevoeging aan de voorwaarden toe 

te staan, tenzij dergelijke wijziging, garantie of toevoeging schriftelijk is en namens 

de directie getekend is. In geval van gehele of gedeeltelijke niet – betaling van de 

factuur op de vervaldag, is de klant vanaf deze datum van rechtswege en zonder 

voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd op het onbetaalde 

factuurbedrag volgens de wettelijke interestvoet overeenkomstig de Wet van 

02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij 

handelstransacties zoals gewijzigd door de wet van 22 november 2013, waarbij elke 

aangevangen maand voor een volledige telt.. Elke laattijdige betaling door de klant 

geeft A.M. Buses NV tevens het recht om een administratieve kost van 10% aan te 

rekenen, met een minimum van 125 euro. Deze administratiekost blijft verschuldigd 

bij (laattijdige) betaling van de factuur in hoofdsom. Bovendien zullen bij laattijdige 

betaling van een factuur alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar worden, en zal 

A.M. Buses NV de levering van goederen en diensten aan de klant kunnen 

opschorten tot algehele betaling van de opeisbare facturen. Alle kosten als gevolg van 

het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen 

door de klant worden gedragen.  

 

9. Eigendomsvoorbehoud.  

Het risico op het voertuig of de goederen wordt overgedragen op de klant bij 

levering. Alle afgenomen goederen, blijven eigendom van A.M. Buses NV tot de 

volledige koopsom voldaan is, ook in geval van betaling op termijn. Telkens de klant 

in gebreke blijft bij het nakomen van zijn betaalverplichting, verleent de klant aan 

A.M. Buses NV het recht om onbetaalde geleverde goederen van A.M Buses NV op 

te halen, waar deze zich ook mogen bevinden. Voor zover als nodig machtigt de klant 

A.M. Buses NV, of door haar aan te wijzen derden, om die plaatsen te betreden waar 

onbetaalde geleverde goederen van A.M. Buses NV zich bevinden.  

 

10. Herstellingen. 

Er zullen door ons geen herstellingswerken aangevat worden zonder een schriftelijke 

toelating van de klant of een bevestiging van de verzekeraar dat de 

herstellingswerken mogen aangevat worden. De klant garandeert de betaling op het 

ogenblik van de afhaling van het herstelde voertuig. Geen uitstel van betaling zal aan 

de klant toegestaan worden, te wijten aan laattijdige betaling van de 

verzekeringsmaatschappij aan de klant. Bij uitvoering van werken of herstellingen, 

houden wij ons het recht voor het voertuig in onze werkhuizen te houden tot 

volledige betaling van de gedane werken of herstellingen is gebeurd. Dit retentierecht 

zal uitgebreid worden tot alle openstaande facturen door de klant aan ons betaalbaar 

zijn gesteld.  

 

11. Klachten.  

Klachten moeten binnen de acht (8) kalenderdagen na de datum van levering 

schriftelijk worden ingediend. Eventuele klachten betreffende de levering of 

prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen 

op te schorten, te vertragen of om een bestelling te annuleren. Het gebrek aan 

geschreven protest van een factuur binnen de acht (8) kalenderdagen vanaf de 

verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de facturen en de erin 

vermelde bedragen, goederen en diensten in. 

 

12. Garantie.  

Op gebruikte voertuigen wordt geen garantie gegeven, tenzij uitdrukkelijk anders 

vermeld wordt op het verkoopcontract, en mits bevestiging van deze garantie door de 

directie. Er is nooit enige garantie mogelijk op delen als: glaswerk, gloeilampen, 

zekeringen, relais, v-riemen, koelwaterleidingen, banden, of andere aan normaal 

onderhoud-en/of slijtagegevoelige delen (deze opsommingen zijn niet beperkend). 

Om aanspraak te maken op enige garantie dient het defect binnen 8 (acht) dagen na 

vaststelling meegedeeld te zijn, en kan eventuele vervanging alleen binnen het 

bedrijf, of door een door ons aangewezen bedrijf voor onze rekening uitgevoerd 

worden. Er kan nooit rekening gehouden worden met enige gevolgschade. Indien een 

voertuig bij een ongeval betrokken was, of door een ander bedrijf dan het onze 

hersteld wordt, kan geen enkele aanspraak op garantie meer gemaakt worden. Het 

eventueel onder garantie te repareren voertuig dient op kosten van de klant naar onze 

werkplaats gebracht te worden; eventueel vervangen onderdelen worden automatisch 

onze eigendom. A.M. Buses NV beslist autonoom of zij, in uitvoering van een 

garantie, de voertuigen of goederen vervangt, herstelt of een terugbetaling uitvoert. 

 

13. Geschillen.  

Alle geschillen van welke aard ook, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank 

van koophandel Antwerpen (afdeling Hasselt).  

 

14. Eenzijdige wijziging algemene voorwaarden. 

A.M. Buses NV behoudt zich het recht voor elk van deze voorwaarden en bepalingen 

op eender welk moment eenzijdig te wijzigen. 

 


