
ALGEMENE VOORWAARDEN 

TOEPASSINGSGEBIED 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij Footstep vzw zich 

verbindt t.o.v. zijn medecontractant. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang op de 

eventuele voorwaarden van de klant en/of leverancier, tenzij Footstep vzw de toepasselijkheid 

van de voorwaarden van de klant geheel of gedeeltelijk heeft aanvaard en dit door 

schriftelijke bevestiging. 

OFFERTES 

Onze offertes zijn vrijblijvend en verbinden geenszins onze firma. Behoudens andersluidende 

vermeldingen is de geldigheid beperkt tot 1 maand vanaf de verzendingsdatum. De vermelde 

uitvoeringsdata zijn steeds bij benadering opgegeven. Ontwerpen, schetsen, tekeningen en/of 

monsters worden enkel verstrekt op aanvraag van de klant en zijn volledig voor zijn rekening. 

Deze bovenvermelde gegevens blijven ten allen tijde eigendom van Footstep vzw en moeten 

als vertrouwelijk worden beschouwd. Zij  mogen niet, zonder toelating, aan derden ter hand 

gesteld worden. 

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige 

verbintenis. 

BESTELLING 

Mondelinge bestellingen door de klant binden ons niet voor wat foutieve of verkeerde 

uitvoering betreft. Eenmaal de bestelling door ons aanvaard, kan zij door de klant niet meer 

gewijzigd of geannuleerd worden zonder de uitdrukkelijke toestemming en tegen de 

voorwaarden die wij hier voorstellen. In geval van annulering is de klant, bovenop vergoeding 

voor reeds geleverde prestaties, een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van de 

waarde van het niet-uitgevoerde gedeelte van de bestelling. Ingeval van wijziging van de 

bestelling, vallen alle kosten daaraan verbonden, ten laste van de klant. 

Het uitvoeren onder welke vorm ook van een voorgelegd model geschiedt uitsluitend op risico 

van de besteller. Bestellingen die worden overgemaakt voor rekening van een derde, ook 

indien zij aan deze laatste moeten gefactureerd worden, verbinden de besteller, die 

verantwoordelijk is voor de betaling, indien de derde in gebreke mocht blijven. 

Tekeningen, stempels, matrijzen, e.d. vereist voor uitvoering van de ontvangen bestellingen 

en door ons en/of derden vervaardigd en bekostigd, blijven onze uitsluitende eigendom en 

worden bij ons bewaard en verzekerd. Voor de gebeurlijke schade aan tekeningen, materialen, 

matrijzen, machines, grondstoffen die eigendom zijn van de klant en bij ons in bewaring zijn 

gegeven blijft de klant verantwoordelijk. Deze moeten door de klant met afstand van verhaal 

t.o.v. Footstep vzw verzekerd worden. 

Alle aankoopbestellingen dienen steeds op het leveringsadres afgeleverd te worden, voorzien 

van een afleveringsnota, die vermeldt: ordernummers, omschrijving van de goederen en 

technische specificatie alsook het aantal stuks, gewicht en verpakking. De verpakking van de 

goederen moet van degelijk materiaal zijn. 

Wij aanvaarden geen risico voor aangekochte goederen welke nog niet in onze magazijnen 

zijn afgeleverd. 



VEILIGHEIDS- EN KWALITEITSVOORWAARDEN 

Toestellen, installaties, machines, materieel en grondstoffen moeten voldoen aan de 

veiligheidseisen voorgeschreven door de Europese normen. De vereiste veiligheids- en 

kwaliteitsattesten dienen meegeleverd te worden. 

Mocht tijdens de productie bij Footstep vzw vastgesteld worden dat de toegeleverde 

producten toch niet beantwoorden aan onze bestellingsvoorwaarden, dan zullen de kosten van 

demontage en bijkomende keuring aangerekend worden aan de leverancier zoals hieronder 

beschreven (forfait + coltrole-uren). 

forfait: €125; 

controle aan een te bepalen uurtarief. 

Indien door afkeur van stukken het naleven van het productencontract bij Footstep vzw in het 

gedrang komt, zullen de daaraan verbonden kosten aan de leverancier doorgerekend worden. 

 
PRIJZEN 

Onze verkoopprijzen zijn nettoprijzen en zonder BTW. Deze zijn principieel trimestrieel 

herzienbaar en indexeerbaar, tenzij uitdrukkelijk andere voorwaarden in onze 

orderbevestiging bepaald zijn. 

De verpakking en vervoerskosten zijn ten laste van de klant en/of leverancier tenzij anders 

werd overeengekomen en dit schriftelijk werd bevestigd. De goederen reizen uitsluitend op 

risico en gevaar van de leverancier en/of klant. 

Indien wij kisten, verpakking en toebehoren moeten voorzien, worden deze aan de klant 

aangerekend, zelfs indien dit niet vermeld werd in onze offerte of onderbevestiging. 

Indien de terugzending van de verpakking is voorzien, dan moet dit kosteloos geschieden en 

moet zij tevens in goede staat zijn. Het minimum factuurbedrag van € 150 dient gerespecteerd 

te worden. 

LEVERINGSTERMIJN 

De opgegeven leveringstermijnen gelden als benaderend. De klant kan geen enkele 

annulerings- of schadevergoeding eisen wegens het niet eerbiedigen ervan. Indien de levering 

vertraging oploopt ten gevolge van een feit dat zich voordoet bij de klant en/of leverancier, 

behoudt Footstep vzw zich het recht voor, de leveringstermijn aan te passen of het order 

eenzijdig te annuleren.  

KLACHTEN 

Klachten, schade en zichtbare gebreken moeten door de klant per aangetekend schrijven 

gemeld worden binnen acht dagen na levering en dit met een duidelijke omschrijving van de 

gebreken die ons in staat zal stellen volledig kennis te nemen van de zaak, zoniet worden ze 

niet meer aanvaard. 

Onze verantwoordelijkheid eindigt bij de aanvaarding van de levering door de klant. 

Wat de verborgen gebreken betreft, eindigt onze verantwoordelijkheid t.o.v. de klant drie 

maanden na de aanvaarding van de leveringen. Onze verantwoordelijkheid blijft in elk geval 

beperkt tot het herstellen in België van onze gebreken, door onszelf en op onze kosten, zonder 

dat wij gebonden zijn tot enige prestatie of schadevergoeding. In geen enkel geval zullen de 

gemaakte extra kosten de waarde van onze opdracht overschrijden. 

Een klacht geeft geen recht om de betaling op te schorten. 



Wij behouden ons het recht voor, binnen 8 dagen na levering van de aangekochte goederen, 

deze terug te zenden op kosten van de leverancier, indien onze aankoop- en/of 

leveringsvoorwaarden niet werden nageleefd, of indien het geleverde niet conform onze 

bestelling was. Indien ons geen voldoening kan worden gegeven, dan wordt de bestelling 

automatisch als vervallen beschouwd, en alle kosten hieruit voortspruitend zijn voor de 

rekening van de leverancier. 



 

AANSPRAKELIJKHEID 

Behoudens gevallen van bedrog of opzettelijke fout, blijft het risico van de goederen bij 

Footstep vzw geplaatst door de opdrachtgever met oog op verwerking, bewerking of 

verpakking bij de opdrachtgever. 

Het risico van de goederen geproduceerd door Footstep vzw met eigen grondstoffen gaat over 

op de opdrachtgever op het moment dat de goederen, met oog op levering aan de 

opdrachtgever worden opgeslagen of bewaard. 

Footstep vzw wijst elke aansprakelijkheid af voor aan goederen of personen veroorzaakte 

schade, toe te schrijven aan de aankoop of levering van door Footstep vzw geleverde 

goederen of diensten. 

EIGENDOMSVOORBEHOUD 

Wij behouden ons het eigendomsrecht voor op de door ons vervaardigde goederen tot 

volledige betaling van de factuur. Alle risico’s zijn ten laste van de klant. De betaalde 

voorschotten blijven verworven door de verkoper ter vergoeding van de mogelijke verliezen 

bij wederverkoop. 

BETALINGEN 

Onze facturen zijn betaalbaar in onze woonplaats één maand na de factuurdatum. Afwijkingen 

zijn slechts toegestaan indien uitdrukkelijk vermeld in de orderbevestiging.  

Op elke som die op de vervaldag niet werd betaald volgt van rechtswege en zonder 

voorafgaande aanmaning en zonder vermindering van onze andere rechten de toepassing van 

verwijlintresten aan de conventionele intrestvoet van 12% per jaar, de vervallenverklaring van 

de eventueel aan de klant toegestane betalingstermijnen, de onmiddellijke opeisbaarheid van 

alle nog niet-vervallen facturen en een forfaitaire, onverminderbare conventionele 

schadevergoeding gelijk aan 10% van de nog verschuldigde bedragen, met een minimum van 

€ 75 en een maximum van € 2.000; 

Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet aanvaarde wissel, vallen ten laste van 

de klant. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet. Bij het trekken van een 

wissel zien wij daarenboven van geen enkel van de bovengenoemde rechten af.  

Bij elke opdracht en zolang er openstaande facturen in verband met werkzaamheden 

uitgevoerd door Footstep vzw in verband met goederen van de opdrachtgever blijven 

openstaan, zullen de in het bedrijf Footstep vzw aanwezige goederen steeds het voorwerp 

uitmaken van een retentierecht ten belope van het bedrag van de openstaande facturen en de 

nog te factureren werkzaamheden. De opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mede in dat alle 

goederen door hem op de werven van Footstep vzw aangebracht voor bewerking aldus tot 

pand strekken voor alle openstaande facturen en verschuldigde bedragen in verband met de 

uitgevoerde en nog lopende werkzaamheden, risico ten laste van de opdrachtgever. Bij 

gebreke aan betaling van de openstaande bedragen zal Footstep vzw gerechtigd zijn bij 

voorrang haar schuldvordering te verhalen op de aldus in retentierecht behouden goederen 

met de nog openstaande facturen. 

 



Wij houden ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke levering van de goederen, van de klant 

de geschikte waarborgen te eisen. Indien deze niet kunnen voorgelegd worden, hebben wij het 

recht de gehele of gedeeltelijke bestelling te annuleren, zonder dat de klant recht heeft op een 

schadeloosstelling. 

BETWISTING 

Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van onze zetel, 

Brugge. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op de klant. Van die 

rechtsbevoegdheidsclausule van de rechtbanken kan slechts door onze beslissing vrijwillig 

worden afgeweken. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. 


