
 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

 
Artikel 1 – Bepalingen:  Alle verkopen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden. Huidige voorwaarden zijn toepasselijk op alle bestekken, prijsoffertes 

en overeenkomsten.  De koper verklaart, door het geven van een order, zich  volledig en onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden.  Huidige voorwaarden maken integraal deel uit van alle 
tussen partijen afgesloten overeenkomst. Andersluidende voorwaarden, hoe dan ook, worden als niet bestaande beschouwd.  Indien Mabo-Lifting als invoerder/agent voor rekening van een 
fabrikant optreedt dan wordt deze laatste als verkoper beschouwd en zullen zijn algemene voorwaarden op de koop toepasselijk zijn. Mabo-Lifting behoudt zich het recht voor materiaal te leveren 
dat het voorwerp van de bestelling uitmaakt met alle wijzigingen die door de constructeurs zouden zijn aangebracht.  Alle aanduidingen vermeldt op foto’s, illustraties, tekeningen enz. i.v.m. 
vermogen, gewicht en afmetingen worden enkel ter inlichting verstrekt en kunnen geen aanleiding geven tot verhaal.  Studies en documenten aan de klant bezorgd blijven volledig eigendom van 
Mabo-Lifting en mogen geenszins worden medegedeeld of gekopieerd. 
Artikel 2a – Afsluiten van de verkoop:  Offertes zijn steeds vrijblijvend behoudens verkoop.  De klant behoudt de verantwoordelijkheid inzake de keuze van het juiste model in functie van zijn 
werkomstandigheden.  Bestellingen en bijzondere voorwaarden afgesloten met de vertegenwoordigers van Mabo-Lifting verbinden Mabo-Lifting slechts na aanvaarding door de directie.  In de 
herstellingsbestekken waarvan de kosten ten laste van de klant, wordt rekening gehouden met prijzen in voege op het ogenblik van het opstellen van het bestek. Mabo-Lifting behoudt zich 
uitdrukkelijk het recht om de prijzen van diensten, onderdelen en machines aan te passen tot op het moment van levering bij tussentijdse prijsaanpassingen van leveranciers. Indien bepaalde 
onderdelen moeten vervangen worden zullen de kosten hiervan worden gefactureerd tegen de prijzen in voege op het ogenblik der uitvoering der werken. 
Artikel 2b – Afsluiten van huur/leasing:  De verhuurder / leasinggever behoudt zich evenwel het recht de leasing- of huurtarieven eenzijdig aan te passen, indien er zich wijzigingen voordoen 
tussen het moment van de offerte en de afsluiting van het contract. 
Artikel 3 – Levering:  De opgegeven levertermijnen zijn ten indicatieve titel en gebaseerd op info van de fabrikant.  Laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot betaling van 
schadevergoeding door Mabo-Lifting.  De goederen worden geleverd in onze werkplaatsen (incoterms ex works).  Indien de cliënt de goederen niet binnen de 5 werkdagen na bericht van ter 
beschikking stelling in ontvangst heeft genomen zal hij opslagkosten dienen te betalen.  Mabo-Lifting zal steeds het nodige doen om de overeengekomen leveringstermijn na te komen.  Deze 
termijn is slechts bij wijze van aanduiding gegeven tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De termijn wordt verlengd in geval van overmacht, staking, oorlog, overstroming, e.d.   
De leveringstermijn begint pas te lopen na ontvangst van alle gegevens en richtlijnen welke het mogelijk maken de bestelling uit te voeren.  Wanneer de koper niet tijdig voldoet aan de 
wettelijk voorziene of in de bestelbon voorziene voorschotten wordt de leveringstermijn verlengd met een zelfde periode als deze van de ontstane vertraging.  In geval er in hoofde van 
Mabo-Lifting een definitief belet ontstaat onafhankelijk van haar wil zullen de verplichtingen definitief een einde nemen zonder mogelijk verhaal om welke reden ook vanwege de cliënt.  
Voor de herstellingen loopt de termijn slechts na schriftelijk akkoord van de cliënt over het bestek en voor zover het materiaal in de werkplaatsen van Mabo-Lifting gedeponeerd wordt, 
met naleving van de betalingsvoorwaarden en met de mededeling van alle gevraagde inlichtingen of documentatie.  Ook wanneer wijzigingen worden aangebracht aan de bestelling voor 
of tijdens de uitvoering der werken is Mabo-Lifting ontheven van alle verplichtingen i.v.m. de uitvoeringstermijn.  Klachten over hoeveelheid, het aantal of betreffende uiterlijk zichtbare 
gebreken moeten onmiddellijk bij in ontvangst name worden gemeld.  Eventuele beschadigingen van de verpakking dienen eveneens bij in ontvangstneming te worden vastgesteld.  Zo 

niet wordt de koper geacht het geleverde te hebben aanvaard en goedgekeurd. De prijzen gelden af fabriek of af magazijn.  Belastingen ten laste van de klant.  De prijzen zijn van 
rechtswege en zonder verwittiging onderhevig aan de marktschommelingen en zullen definitief bepaald worden rekening houden met de prijzen door de fabrikant bepaald en welke op 
de dag van ter beschikking stelling van toepassing zijn.  Prijswijzigingen zullen onmiddellijk aan de klant worden gemeld.   Prijsoffertes worden slechts gegeven ter informatie. 
Artikel 4 – Aanvaarding:  De handtekening van de klant of zijn aangestelde op het p.v. van ontvangst impliceert de aanvaarding.  In geval van voorbehoud of weigering van ondertekening zal het 
materiaal als aanvaard worden beschouwd tenzij binnen de 48 uur de reden hiervoor met bewijzen ter staving wordt overgemaakt. 
In andere gevallen dient elke klacht binnen de 8 dagen na levering schriftelijk ter kennis te worden gebracht.  In ontvangst genomen onderdelen gelden als definitieve verkoop; onderdelen 
kunnen in geen geval worden terug gegeven behoudens verkeerde levering.  Mabo-Lifting behoudt zich het recht voor het bestelde te leveren met de wijzigingen door de constructeurs 
aangebracht, zonder dat de eventuele wijzigingen een reden kunnen zijn om de aanvaarding te weigeren. 
Artikel 5 - Aansprakelijkheid: Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen is Mabo-Lifting slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens niet 
naleving van de verbintenissen indien en voor zover die schade veroorzaakt is door opzettelijke of zware fout of bedrog. Voor de overige fouten is Mabo Lifting niet aansprakelijk. 
In geval Mabo Lifting aansprakelijk wordt gehouden voor welkdanige schade dan ook, en onverminderd de vorige paragraaf, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van 
de bestellingen van de klant, en tot dat gedeelte van de bestelling/factuurwaarde waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  Mabo Lifting is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.  
Mabo Lifting is nooit aansprakelijk voor indirecte schade met inbegrip doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.  In geval van overmacht 
worden de verplichtingen van Mabo Lifting opgeschort en is Mabo Lifting van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis t.o.v. de klant noch op enige andere wijze 
aansprakelijk.  Laattijdige levering vanwege de fabrikant wordt beschouwd als overmacht. 
Artikel 6 – Vervoer:  Het vervoer en alle verrichtingen van behandeling en ter plaatse brengen vallen ten laste van de klant en op zijn kosten en risico. 
Artikel 7 – Monteren onderdelen/ assemblage van verkochte toestellen:   Het monteren van verkochte onderdelen/ assemblage van verkochte toestellen gebeurt door Mabo-Lifting op kosten en 
aansprakelijkheid van de klant op de door hem vooropgestelde plaats.   De klant zorgt voor een overdekte propere werkruimte  en sanitaire voorzieningen voor de werknemers van Mabo-Lifting of 
door hen aangestelde derden. 

Artikel 8 – Waarborg:  Het nieuw materiaal wordt gewaarborgd gedurende een duur van maximum 6 maanden of maximum 1.000 werkuren vanaf de levering en dit enkel indien het onderhoud  

gebeurt door Mabo-Lifting.  De waarborg zal automatisch ten einde lopen wanneer de eerste van deze grenzen is bereikt. Slijtageonderdelen zijn uitgesloten.  De waarborg is niet overdraagbaar en 
strikt beperkt tot machines die worden ingezet op het Belux grondgebied.  De klant die de waarborg inroept dient Mabo-Lifting, op straffe van verval, onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen en 
de defect geachte onderdelen op zijn kosten voor onderzoek terugzenden.  Mabo-Lifting is ontslagen van elke waarborg wanneer het materiaal hersteld werd door derden en/of wanneer de 
onderdelen vervangen werden door onderdelen die niet werden aangekocht bij Mabo-Lifting NV.  Zijn eveneens uit de waarborg uitgesloten de breuken, beschadigingen, ongevallen, enz. te wijten 
aan overdadig of abnormaal gebruik, gebrek aan zorgen of onderhoud, een vergetelheid of onervarenheid van zij die het materiaal bedienen.  De aansprakelijkheid van Mabo-Lifting is strikt beperkt 
tot de herstelling of de kosteloze ruil in haar werkplaatsen, van de onderdelen die al s defect erkend worden met uitsluiting van elke andere schadevergoeding om welke reden dan ook.  De 
tussenkomst onder waarborg heeft niet voor gevolg dat de duur van de waarborg wordt verlengd.  De waarborg zal van rechtswege ophouden in geval van afstand of van overdracht van materiaal. 
Gebruikte materialen zijn in principe van de waarborg uitgesloten. 
Artikel 9 – Betaling:   Leveringen en prestaties zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel.  Op verkopen of werken dient een voorschot betaald à 25 % bij bestelling en het saldo bij 
levering of beëindiging.  Alle andere schikkingen o.m. aanvaarding van wisselbrieven brengen geen schuldvernieuwing teweeg. 
De uitvoering van de overeenkomst valt onder toepassing van de wet van 2.8.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. 
Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling de rente geven overeenkomst voornoemde wetgeving. 
Het niet betalen van één enkele som op zijn vervaltermijn impliceert dat de volledige som van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling opeisbaar is. 
Tevens zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een schadevergoeding à 10 % dienen te worden betaald op de hoofdsom met een minimum van 40,00 € en een maximum van 2.500,00 €.  
Alsdan kan Mabo-Lifting het materiaal opnieuw in bezit nemen tot volledige betaling. Kosten van ophaling en stockage vallen ten laste van de cliënt. 
Klachten m.b.t. de facturatie dienen schriftelijk ingediend binnen de 8 dagen na verzendingsdatum met vermelding van factuurdatum en factuurnummer. 
De koper is/blijft verantwoordelijk voor de volledige betaling van de facturatie.  Indien een derde betaling doet verwerft deze geen enkel recht t.o.v. de verkoper. 
Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud:  Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat in afwijking van artikel 1583 B.W. de geleverde goederen de exclusieve eigendom blijven van de verkoper tot 
volledige betaling van hoofdsom, intresten en kosten.  De eigendomsoverdracht zal slechts plaats vinden na volledige ontvangst van de overeengekomen prijs, te vermeerderen met de eventuele 
rente en schadebeding.  Niettemin gaan alle risico’s gekoppeld aan het verkochte goed over op de koper vanaf het ogenblik 
van de fysieke levering.  Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt is de verkoper gerechtigd de verkoop als van rechtswege ontbonden te beschouwen drie dagen na verzending van een 
aangetekende kennisgeving waarna de verkoper de teruggave van het materieel kan eisen op kosten van de koper.  Naast het recht op onmiddellijke opeising van het materiaal waar het zich ook 
bevindt is de verkoper gerechtigd de kosten van demontage en gebeurlijk hieruit volgende andere beschadigingen, behandelings- en vervoerskosten te verhalen op de koper.  De koper aanvaardt als 
schadevergoeding alsdan à 130,00 € per kalenderdag vertraging per verkoopswaarde schijf van 2.500,00 € te betalen onverminderd alle andere vergoedingen welke verschuldigd zijn indien Mabo-
Lifting door de schuld van de koper het materiaal niet kan terugnemen.  In dat geval zullen alle door de koper betaalde bedragen verworven blijven als forfaitaire en onherroepelijke schade 
onverminderd verdere schadevergoeding en intresten.  Zo lang de geleverde goederen niet volledig betaald zijn kan de koper de eigendom van de goederen niet aan derden overdragen noch in 
pand geven. 
Indien dit verbod niet wordt nageleefd is de verkoopprijs onmiddellijk opeisbaar.  De koper verbindt er zich toe om de verkoper onmiddellijk te verwittigen bij enige beslaglegging op de geleverde 
goederen ten zijne laste. 
 
 
 



 

 
Artikel 11 – Annulering:  Indien de koper eenzijdig de aangegane verbintenis verbreekt of indien er zonder enige fout in hoofde van de verkoper geen uitvoering kan worden gegeven aan de 
overeenkomst is aan de verkoper een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de prijs voor de geleverde inspanningen en de gederfde winst met een minimum van 35 % van de verkoopprijs.  
Mabo-Lifting heeft steeds de mogelijkheid de gedwongen verkoop en levering op te eisen. 
Artikel 12 -  Schorsing en beëindiging van de overeenkomst:  De verkoper kan zonder ingebrekestelling, tijdelijk of alle bestellingen schorsen of zelfs de overeenkomst van rechtswege opzeggen in 
geval: 

▪ De koper een andere overeenkomst met de verkoper afgesloten overtreedt. 
▪ In geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, WCO van de koper, liquidatie of vereffening van de koper. 

Indien de koper de goederen niet afhaalt op de vooropgestelde datum behoudt de verkoper zich het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, zonder enige voorafgaande 
ingebrekestelling, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. 
Artikel 13 –  Overdracht van overeenkomst:  De koper kan zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van een koop-verkoopovereenkomst niet overdragen zonder voorafgaande en schriftelijke 
toestemming van Mabo-Lifting NV. 
De verkoper heeft het recht een gedeelte van zijn rechten en plichten voortvloeiend uit een verkoopovereenkomst over te dragen aan een derde zonder toestemming van de koper. 
Artikel 14 – Rechtsmacht toepasselijk recht:  Enkel de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, zijn bevoegd. 
De verkopen en behandelingen worden beheerst door het Belgisch recht met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomst 
betreffende de zaken van 11.4.1980. 
Artikel 15 –  Overige bepalingen:  In zoverre bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk hun werking om welke omstandigheid dan ook verliezen zal dit geen consequenties hebben voor de 
geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. 
Artikel 16 - Persoonsgegevens: De verwerking van persoonsgegevens door Mabo-Lifting voldoet aan de GDPR-voorwaarden. De privacy policy kan ingezien worden op www.mabo-lifting.be 
Artikel 17:   Mabo BeNelux voert een beleid van continue productontwikkeling en behoudt zich het recht voor specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Specificaties en/of 
afmetingen kunnen in sommige landen afwijken van de afbeeldingen. 
 

http://www.mabo-lifting.be/

