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ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

1. Algemeen 

Deze voorwaarden regelen alle overeenkomsten voor de verkoop van goederen 

door J.S.T. Belgium nv (hierna ‘JST’ genoemd). In deze voorwaarden omvat het 

begrip ‘goederen’ ook diensten. Door de klant voorgestelde voorwaarden worden 

niet aanvaard. 

 

2. Ons recht om deze voorwaarden te wijzigen 

Wij hebben het recht deze voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en aan te passen 

om rekening te houden met gewijzigde marktvoorwaarden die een weerslag hebben 

op onze activiteiten, met technologische evoluties, wijzigingen van 

betalingsmethoden, wijzigingen van relevante wetten en reglementaire vereisten en 

met wijzigingen in de capaciteiten van ons systeem. U bent onderhevig aan het 

beleid en de voorwaarden die van kracht zijn op het tijdstip van bevestiging van uw 

bestelling. 

 

3. Sluiten van de overeenkomst 

De overeenkomst met JST wordt, na ontvangst van uw bestelling, geacht aanvaard, 

erkend en tot stand gekomen te zijn op het ogenblik van bevestiging ervan. 

 

Een annulatie van de bestelling door de klant geeft JST, indien door laatstgenoemde 

aanvaard, de mogelijkheid om een schadevergoeding ten belope van 3% van de 

bestelling met een minimim van 25 € per orderlijn aan te rekenen. 

 

4. Kwaliteit van de goederen 

Wij garanderen dat alle goederen die u van ons koopt van bevredigende kwaliteit zijn 

en redelijkerwijze geschikt voor alle doeleinden waarvoor goederen van dergelijke 

aard gewoonlijk worden geleverd. 

 

5. Prijs 

De partijen stellen de prijs vast in de bevestiging van de bestelling, exclusief de 

toepasbare belasting over de toegevoegde waarde (btw). 

 

Indien de in de bevestiging van bestelling genoemde prijs een fout bevat die duidelijk 

en onmiskenbaar is en die u redelijkerwijze als een fout had kunnen herkennen, dan 

zijn wij niet verplicht om de goederen aan u te leveren voor de verkeerd vermelde 

prijs. 

 

6. Levering 

Uw bestelling wordt uitgevoerd tegen de leveringsdatum zoals bepaald in de 

bevestiging van bestelling. 
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Tenzij de klant van JST heeft vernomen dat deze laatste de goederen niet binnen de 

vastgestelde periode zal leveren, is het voor de klant verboden om tijdens die 

periode welk verhaal ook in te roepen wegens niet-inachtneming van de 

overeenkomst. 

 

De goederen worden geleverd op de plaats zoals vermeld in de bevestiging van 

bestelling. 

 

Het bezit van en de risico’s betreffende de goederen gaan over naar de klant op het 

tijdstip van levering. 

 

Alle transportkosten zijn ten laste van de klant. 

 

7. Eigendomsvoorbehoud 

De leverancier behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot volledige 

betaling van de koopprijs. Het risico gaat evenwel reeds over vanaf de levering. 

 

8. Betalingsvoorwaarden 

De betaling is verschuldigd binnen een termijn van 30 dagen vanaf de factuurdatum. 

De klant heeft geen recht op korting indien hij sneller betaalt. Op de vervaldag zijn er 

interesten verschuldigd op laattijdige betalingen overeenkomstig de wet van 

02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij 

handelstransacties, ipso jure en zonder dat een formele kennisgeving vereist is 

vanaf de bewuste datum. 

 

Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum wordt het te ontvangen factuurbedrag, 

ipso jure en zonder dat een formele kennisgeving vereist is, verhoogd met 12% van 

het hoofdbedrag (met een minimum van 50 €). 

 

Bij gebrek aan betaling van enige factuur op de vervaldatum worden alle overige 

facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. 

 

9. Conformiteit van de goederen en klachten 

In geval van zichtbare niet-conformiteit van de goederen brengt de klant JST 

daarvan schriftelijk op de hoogte binnen een termijn van 7 dagen vanaf de datum 

van ontvangst van de goederen; daarbij beschrijft hij in detail de aard van het gebrek 

aan conformiteit. Daarna en bij gebrek aan verzending van een klacht naar JST 

verliest de klant het recht om zich te beroepen op een gebrek aan conformiteit. 
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JST aanvaardt niet dat de goederen worden teruggestuurd, tenzij zij daartoe van 

tevoren de toestemming heeft verleend aan de klant. Indien de partijen een akkoord 

bereiken over de terugzending van de goederen, dan behoudt JST zich het recht 

voor de teruggezonden goederen te inspecteren. Blijkt dat er inderdaad sprake is 

van een gebrek aan conformiteit, dan kan JST naar eigen goeddunken beslissen om 

die goederen te vervangen of om de aankoopprijs terug te betalen. 

 
10. Aansprakelijkheid 

 

De aansprakelijkheid van JST voor eender welke verliezen die de klant kan oplopen 

als gevolg van het feit dat JST de overeenkomst niet in acht neemt, is strikt beperkt 

tot de levering van vervangingsgoederen of de terugbetaling van de aankoopprijs. 

 

JST is niet aansprakelijk voor eender welke indirecte verliezen die zich voordoen als 

neveneffect van het hoofdverlies of de hoofdschade en die de partijen niet kunnen 

voorzien, met inbegrip van maar niet beperkt tot: 

(a) verlies van inkomsten of opbrengst 

(b) verlies van activiteiten 

(c) verlies van winst of contracten 

(d) verlies van verwachte besparingen 

 

Indien de klant in gebreke blijft zijn facturen te betalen binnen een termijn van 7 

dagen vanaf de datum dat deze opeisbaar geworden zijn, behoudt JST zich het 

recht voor de levering van goederen te blokkeren totdat alle achterstallige facturen 

volledig en definitief zijn betaald, eventueel vermeerderd met de toepasbare interest 

en zonder dat de klant het recht heeft aanspraak te maken op welke vorm van 

compensatie ook. 

 

11. Overmacht 

De uitvoering door JST in het kader van deze bestelling wordt verlengd of 

verontschuldigd in de mate waarin elk geval van niet-uitvoering het rechtstreeks of 

indirect gevolg is van welke gebeurtenis ook die JST niet controleert, met inbegrip 

van maar niet beperkt tot stakingen, arbeidsgeschillen, rellen, overstromingen, 

brand, aardbevingen, stormen en andere natuurrampen, ongelukken, onderbreking 

in de productie, de bevoorrading, het vervoer of de levering van grondstoffen of het 

materiaal dat het voorwerp is van deze overeenkomst. 

 

12. Toepasbaar recht en rechtsbevoegdheid 

Het Belgisch recht beheerst elk geschil of elke vordering als gevolg van of in 

verband met de overeenkomst voor de aankoop van goederen (met inbegrip van 

precontractuele of niet-contractuele geschillen of vorderingen). 

 

Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van eender 

welk(e) van de voornoemde geschillen of vorderingen. 

*** 


