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1. De rechtsverhouding tussen BBL en de Koper wordt uitsluitend beheerst door onderhavige
Algemene Verkoopvoorwaarden. De algemene voorwaarden van de Koper worden hierdoor
expliciet uitgesloten.
2. De door de Koper te betalen prijs zoals vermeld op de factuur is exclusief BTW, belastingen en
heffingen, in of uitvoerrechten. De prijs omvat evenmin de kosten van levering of afhaling.
3. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. De Koper zal de factuur ofwel
contant betalen, ofwel via overschrijving op het rekeningnummer vermeld op de factuur en met
de op de factuur meegedeelde vermelding(en). BBL is evenwel gerechtigd een voorschot of
integrale betaling te vragen alvorens tot levering over te gaan. Het indienen van een klacht
ingevolge art. 9, 12 of 13 ontslaat de Koper niet van zijn betalingsplicht binnen de getelde
termijn.
4. De prijs is pas effectief betaald vanaf het ogenblik dat deze effectief door BBL is ontvangen.
5. De Koper is niet gerechtigd om betaling van de prijs op te schorten en/of uit te stellen, noch
om aan schuldvergelijking te doen ten opzichte van BBL, zelfs in het geval van klachten die
verband houden met de verkoop voor om het even welke reden ingesteld, met inbegrip van een
gerechtelijke procedure.
6. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag bepaald in
art. 3 is, zonder verplichting tot voorafgaande ingebrekestelling door BBL,
7. Een nalatigheidinterest van 12% per jaar verschuldigd op het gehele openstaande bedrag en
dit vanaf de dag volgend op de vervaldag tot het ogenblik van volledige betaling. Bovendien is
de Koper in voormeld geval onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling een
forfaitaire schadevergoeding ad 10% op het openstaande saldo verschuldigd met een minimum
van 124 EUR, zelfs bij het toekennen van termijnen van respijt, onverminderd het recht van BBL
om hogere schadevergoeding te vorderen.
8. Indien de Koper bij de bestelling verzoekt te factureren aan een derde blijft de Koper,
ondanks facturatie aan een derde, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot nakoming van alle
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verbintenissen.
9. Om ontvankelijk te zijn, moeten gebeurlijke betwistingen van facturen van BBL binnen een
termijn van 8 dagen na facturatiedatum en bij aangetekend schrijven kenbaar gemaakt worden,
onverminderd de gebeurlijke kortere termijnen in gevolg dwingende nationale en internationale
rechtsregels.
10. De eigendom van door BBL verkochte producten en diensten blijft bij BBL tot op het ogenblik
van volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen.
11. De Koper erkent dat BBL de exclusieve eigenaar blijft van alle intellectuele
eigendomsrechten die betrekking hebben op de naam en het logo waaronder de producten en
diensten door BBL worden verkocht. De Koper verbindt zich er toe om hierop geen enkele
aanspraak te maken.
12. Bij schade aan de verpakking en/of een ontoereikend aantal geleverde exemplaren dient de
Koper BBL hiervan binnen een termijn van 24 uur na levering te verwittigen. De Koper zal BBL
voorts schriftelijk in kennis stellen van zichtbare gebreken binnen een termijn van 48 uur na
levering. Indien BBL binnen de hierboven gestelde termijn(en) geen schriftelijke klacht(en) van
de Koper heeft ontvangen, wordt de Koper geacht de geleverde producten te hebben aanvaard.
13. Verborgen gebreken dienen door de Koper binnen een termijn van 8 werkdagen nadat de
Koper deze gebreken heeft vastgesteld of normaliter had moeten vaststellen, per aangetekend
schrijven aan BBL meegedeeld te worden. Dergelijke mededeling(en) dient in ieder geval te
gebeuren binnen een termijn van 3 maand na de levering.
14. De aansprakelijkheid van BBL ingevolge een verkoopsovereenkomst is in ieder geval beperkt
tot het bedrag vermeld op de factuur in relatie tot deze verkoopsovereenkomst.
15. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden
zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen ervan. De partijen
zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige bepaling te
vervangen door een geldige bepaling met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact
als de nietige bepaling.
16. Gedurende commerciële relatie tussen BBL en de Koper zal BBL de door de Koper
meegedeelde informatie in zijn klanten relatie database bewaren conform alle wettelijke
bepalingen op de bescherming van gegevens. BBL zal deze informatie op geen enkele wijze
meedelen aan derden zonder voorafgaande toestemming van de Koper.
17. De rechtsverhouding tussen BBL en de Koper en alle daaruit voortvloeiende betwistingen en
geschillen zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
18. Alle geschillen met betrekking tot de interpretatie en handhaving van de overeenkomst
tussen BBL en de Koper zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken
van het arrondissement Brussel.

