
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VOOR DE GARENS (zie oo k www.utexbel.com) 

 

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn al onze verkopen onderworpen aan de 
navolgende algemene verkoopsvoorwaarden. Deze verva ngen vanaf 30.6.2014 alle 
voorgaande verkoopsvoorwaarden. De elektronische ve rsie van deze algemene 
verkoopsvoorwaarden geldt als schriftelijke mededel ing in de zin van art. 23.2 van EG 
Verordening 44/2001. De koper erkent er kennis van te hebben of de mogelijkheid te 
hebben gehad er kennis van te nemen en ze te aanvaa rden door het plaatsen van een 
order of door het aangaan van onderhandelingen. 

2.  In geval van onduidelijkheid of strijdigheid bi j vergelijking van deze algemene 
verkoopsvoorwaarden in de onderscheiden vertalingen  zal de Nederlandstalige versie 
voorrang hebben en richtinggevend zijn 

3.  De verbintenissen aangegaan door agenten namens  UTEXBEL zijn slechts bindend voor 
zover zij bevestigd worden door UTEXBEL . Alleen de  algelmene verkoopsvoorwaarden 
van UTEXBEL zijn van kracht. 

4. Tenzij anders vermeld op de voorzijde van de dok umenten zijn al onze verkopen “ex 
works” (af fabriek). De goederen reizen op kosten e n risiko van de koper. De risico’s 
verband houdend met de verkochte goederen gaan over  op de koper van zodra de 
goederen UTEXBEL verlaten. Het is de verantwoordeli jkheid van de koper zich te keren 
tegen vervoerders of verzekeraars, zonder dat zulks  hem het recht verleent betaling aan 
UTEXBEL te weigeren, te verminderen of uit te stell en. 

5.  De plaats van uitvoering van de verbintenissen van UTEXBEL in de zin van art. 5 § 1b) 
van EG Verordening 44/2001 is de fabriek/zetel van UTEXBEL, ongeacht de werkelijke 
plaats van levering. 

6.  Conditionering : De aangenomen vochtcijfers zij n 2,0% voor Acryl  3,9 voor Pol./Kat. 
(67/33)  6,0% voor Dralon/Kat. (50/50)  8,5% voor d e katoengarens  13,0% voor de 
fibraangarens  18,25% voor Wol. Indien het gewicht vastgesteld door de 
conditioneringsinrichting niet meer dan 1% verschil t van het door de UTEXBEL 
gefactureerd verkoopsgewicht zal dit laatste behoud en blijven. 

7.  De goederen “claimless” verkocht, zijn verkocht  in de staat waarin ze zich bevinden en 
zijn geacht gekend door de koper. 

8.  Onder leveringstermijnen verstaat men “loco-fab riek UTEXBEL" ; wanneer de 
leveringstermijn verwijst naar een termijn in aanta l weken of onder verwijzing naar een 
genummerde week, wordt de laatste werkdag van de be oogde week bedoeld. 

9.  Tenzij anders is overeengekomen in een specifie k en uitdrukkelijk geschrift, en 
leveringstermijnen ten aanzien van UTEXBEL steeds a ls inspanningsverbintenissen, nooit 
als resultaatsverbintenissen. Het louter feit dat d e leveringstermijnen niet werden 
nagekomen geeft derhalve geen aanleiding of rechtsg rond tot schadeloosstelling, 
ongeacht de aard of de omvang van zulke beweerde sc hade door leveringsvertraging. 
Geen enkele leveringsvertraging laat de koper toe z ijn eigen betalingsverbintenissen uit te 
stellen of op te schorten. Elke vorm van compensati e vanwege leveringsvertraging is 
conventioneel uitgesloten. 

10.  De koper zal levering nemen van een order in d e door het contract vastgestelde 
termijn en met de overeengekomen hoeveelheden. Bij ontvangst van de afroepen stelt de 
verkoper de leveringstermijn volgens zijn mogelijkh eden vast. De vervaldag van de 



verplichte levering van het contract is vastgesteld  op haar verjaardag, datum op dewelke 
UTEXBEL zich het recht voorbehoudt hetzij de verpli chte uitvoering ervan te eisen, hetzij 
ze nietig te verklaren mits een forfaitaire schadev ergoeding overeenkomstig artikel 23 , 
hetzij de leveringsdatum uit te stellen mits een fo rfaitaire vergoeding van 1% per maand. 

11.  Alle gevallen van overmacht waarin conventione el zijn begrepen namelijk oorlog, 
onlusten, gedeeltelijke of algemene lock-out, epide mieën, uitbatingsongevallen, brand, 
gebrek aan vervoermaterieel, gebrek aan grondstoffe n, brand of machinebreuk bij 
UTEXBEL of een van zijn onderleveranciers enz... on tslaan UTEXBEL van iedere 
verantwoordelijkheid wat betreft de niet-uitvoering  van zijn verbintenissen en schorten de 
leveringstermijnen op. Leveringsvertraging als gevo lg van één van deze omstandigheden 
of gebeurtenissen verleent UTEXBEL een verlenging v an de overeengekomen 
leveringstermijn gelijk aan de duur van de overmach t, en zonder dat de koper daaraan enig 
recht op schadevergoeding kan ontlenen. 

12.  De koper verbindt zich de gelijkvormigheid der  goederen met de meeste zorg na te 
zien. UTEXBEL stelt gratis zijn laboratorium ten di enste van de koper om elk zichtbaar of 
verborgen gebrek te bepalen. Indien de koper van de ze mogelijkheden geen gebruik zou 
maken, zal geen enkele klacht dertig na ontvangst v an de goederen of na verwerking ervan 
nog aanvaard worden. Iedere controle in de fabriek van UTEXBEL of iedere uitvoer van de 
goederen buiten de E.E. G door hem of door de verko per verricht, worden beschouwd als 
definitieve aanvaarding. De verzendings-specificati es zijn zonder waarborg gegeven. Wat 
de verborgen gebreken betreft, waarborgt de verkope r gedurende 30 dagen de goederen 
en de fabricatiekosten van een minimum proefhoeveel heid afgesloten in het stadium dat 
het gebrek zich openbaart aan een proefnemer 

13.  De goederen blijven eigendom van UTEXBEL tot v olledige betaling van alle 
facturen en eventuele kosten. In voorkomend geval g eldt het uitgesteld 
eigendomsvoorbehoud, of strekt het eigendomsvoorbeh oud zich uit tot de prijs waarvoor 
de koper de goederen heeft doorverkocht, of tot de schuldvordering die daaruit voor de 
koper resulteert. Het eigendomsvoorbehoud zal evene ens gelden wanneer de klant de van 
UTEXBEL afgenomen goederen, al dan niet verwerkt, h eeft overgedragen aan een derde 
partij die daarvoor de klant van UTEXBEL nog niet b etaald heeft. Betaalde voorschotten 
kunnen behouden blijven om mogelijke verliezen bij wederverkoop te dekken. 

14.  De facturen van UTEXBEL zijn betaalbaar op ver valdag op de zetel van UTEXBEL 
en zijn geen haalschuld; ook wanneer wissels of and ere handelseffecten worden 
opgemaakt.  

15.  De verkoper behoudt zich het recht voor, in de  loop van een zaakverhandeling 
betalingsgaranties te eisen. Indien de koper betali ngsvertraging heeft of als hij de 
gevraagde garanties uitstelt, heeft de verkoper het  recht zonder verwittiging de leveringen 
op te schorten en alle overeengekomen leveringsterm ijnen met dezelfde tijdspanne op te 
schuiven, hetzij de contracten te annuleren, de goe deren te factureren en ze ter 
beschikking van de koper te houden op zijn kosten, risico en gevaar en er de betaling 
ervan te eisen. 

16.  Bij niet-betaling op vervaldag is de koper van  rechtswege en zonder 
ingebrekestelling een intrest schuldig gelijk aan 1 0% per jaar, benevens een billijke 
schadevergoeding voor invorderingskosten gelijk aan  10% en met een minimum van 250 € 
en benevens terugbetaling van de eigenlijke gerecht skosten bij gerechtelijke invordering. 
In voorkomend geval en op keuze van UTEXBEL kan de Belgische wet van 2 augustus 
2002 betreffende de strijd tegen betalingsvertragin gen in commerciele transacties 



toegepast worden.  

17.  Voor contracten en orders in vreemde munt beho uden wij ons het recht voor de 
verkoopprijs evenredig aan te passen, indien tussen  de ontvangst van een order of factuur 
en de betaling ervan, de officiële aankoopkoersen v an deze vreemde munt vastgelegd 
door de ECB met meer dan 3% vermindert. 

18.  Iedere klacht moet schriftelijk aan de directi e van Ronse op de maatschappelijke 
zetel gericht worden, de klachten op het gewicht bi nnen de 24 uren, de andere binnen de 
acht dagen van de ontvangst van de goederen en in a lle geval, voor behandeling. In geval 
van betwisting aangaande de technische karakteristi eken der garens, zullen het nemen 
van monsters en het uitvoeren van proeven om geldig  te zijn moeten gebeuren volgens de 
van kracht zijnde officiële Belgische normen, op te genstrijdige wijze en uitgevoerd door 
een erkend Belgisch laboratorium.  

19.  In het geval van een geldige klacht zal de her behandeling van de goederen of de 
vervanging, naar goeddunken van UTEXBEL, altijd aan genomen worden ten titel van de 
integrale schadeloosstelling. 

20.  In geval van geldige klacht zal alleen de waar devermindering van de goederen in 
acht genomen worden voor het bepalen van het nadeel  en de schadevergoeding zal in 
geen geval de prijs van deze goederen mogen overtre ffen. Buiten de ecru-nummers en de 
gangbare kleuren, zullen de erkende minderwaardige goederen niet teruggenomen 
worden, tenzij ze totaal ongeschikt zijn voor het m aken van artikels van een verkoopbare 
kwaliteit. 

21. Partijen komen overeen dat het retentierecht ka n worden uitgeoefend door 
UTEXBEL op goederen afkomstig uit verschillende tra nsacties of type 
transacties(loonwerk,verkoop)aangezien deze kaderen  in eenzelfde handelsrelatie. 
UTEXBEL zal zijn retentierecht ook kunnen uitoefene n in de periode van opschorting van 
betaling die het gevolg zou zijn van een gerechteli jke reorganisatie in het kader van de wet 
op de continuiteit van ondernemingen. 

22.  Het verpanden of in waarborg geven van onbetaa lde goederen mag alleen na 
uitdrukkelijke toestemming van UTEXBEL gebeuren. He t is de verplichting van de koper 
om daartoe alle door de wet opgelegde maatregelen t e nemen en meer bepaald 
maatregelen die ertoe strekken derden te informeren  van deze verpanding. Ondanks de 
clausule van eigendomsvoorbehoud zijn de kosten van  verlies of beschadiging van de 
goederen ten laste van de koper. De koper moet elk beslag op zulke goederen binnen de 
kortste termijn aan UTEXBEL melden. 

23.  In alle gevallen waarin het contract wordt ont bonden en/of verbroken door de 
koper, verbindt deze laatste zich ertoe aan UTEXBEL  een forfaitaire schadevergoeding 
voor winstderving en liquidatierisico te betalen, d ie overeenstemt met 40% van de 
contractwaarde. 

24.  Het Belgische recht en bij uitbreiding het Wee ns Koopverdrag van 11-4-1980 zijn 
van toepassing in de onderhandeling tussen partijen   

25.  De rechtbanken van de maatschappelijke zetel v an UTEXBEL zijn alleen bevoegd. 
Nochtans behoudt UTEXBEL zich het recht voor te eis en voor de rechtbanken van de 
matschappelijke zetel van de koper. 

 


