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Artikel 1 – Definities  
Verkoper betekent BECOFLEX NV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke 
zetel te 7110 Strépy-Bracquegnies, Route du Grand Peuplier 8, geregistreerd bij de 
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder nr. 0893 262 805.  
Koper betekent de persoon (eindgebruiker) wiens gegevens op de bestelbon staan vermeld.  
Product betekent het afdeksysteem Coverseal (model 102 conform de norm NF P 90-308 + A1) 
dat de Verkoper aan de Koper heeft verkocht.  
 
Artikel 2 – Algemene voorwaarden 
Uitgezonderd met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper zijn alleen 
onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden van de Verkoper van toepassing, met 
uitzondering van alle andere bijzondere of algemene voorwaarden. Onderhavige Algemene 
Verkoopvoorwaarden worden overgemaakt op het ogenblik dat de Koper zijn bestelling plaatst 
en de bestelbon ondertekent.  
Door de bestelbon te ondertekenen aanvaardt de Koper automatisch onderhavige Algemene 
Verkoopvoorwaarden. De Verkoper mag onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden zonder 
voorafgaande kennisgeving wijzigen, maar moet de Koper hierover wel informeren. De 
gewijzigde Algemene Verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op nieuwe 
bestellingen.  
 
Artikel 3 – Bestellingen  
3.1. Een bestelling wordt beschouwd als afgesloten zodra de Koper de bestelbon van de 
Verkoper voor akkoord ondertekent.  
3.2. Elke offerte en elke verklaring of inlichting betreffende de Producten, in het bijzonder over 
hun prijs, kenmerken en eigenschappen, vermeld in catalogi, folders, advertenties, prijslijsten 
en overige gelijkaardige documenten van de Verkoper bindt deze laatste slechts als er in de 
bestelbon uitdrukkelijk naar verwezen wordt.  
3.3. Indien de Koper, na afsluiting van de bestelling, vraagt dat de levertermijn wordt gewijzigd, 
de levering op de overeengekomen dag weigert of foutieve inlichtingen aan de Verkoper 
verstrekt, heeft de Verkoper het recht om de hieruit voortvloeiende extra kosten (kosten voor 
opslag, behandeling) aan te rekenen.  
3.4. Indien de Koper, na afsluiting van de bestelling, bijkomende prestaties van de Verkoper 
vraagt, worden deze gefactureerd tegen de normale voorwaarden die gelden op het moment 
van de aanvraag.  
3.5. De Verkoper behoudt zich het recht voor om te allen tijde de verbeteringen of wijzigingen 
aan het Product aan te brengen, die hij noodzakelijk acht. 
3.6 De Verkoper behoudt zich het recht voor om het verkoopcontract te annuleren binnen een 
termijn van 15 dagen na ondertekening van de offerte, wegens onuitvoerbaarheid van het 
project.  
 
Artikel 4 – Prijzen en betalingsvoorwaarden  
4.1. Alle verkoopprijzen van de Producten zijn opgesteld en betaalbaar in euro (€).  
4.2. Alle facturen van de Verkoper moeten binnen een termijn van 15 kalenderdagen na de 
factuurdatum worden betaald door storting op de door de Verkoper opgegeven rekening.  
4.3. Alle facturen van de Verkoper worden beschouwd als definitief door de Koper aanvaard 
indien ze niet binnen 8 kalenderdagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven worden 
betwist.  
4.4. Betaling met voorschotten: 35 % bij ontvangst van de bestelling, 55 % bij het in productie 
gaan en 10 % als restsaldo na installatie van het afdeksysteem.  
 
Artikel 5 – Levertermijn  
De levertermijnen worden in onderling overleg tussen de partijen overeengekomen en worden 
altijd ter informatie en zonder enige verplichting gegeven. Becoflex heeft het recht om de 
levertermijnen te wijzigen volgens de orderportefeuille en is hiervoor geen vergoeding 
verschuldigd.  
 
Artikel 6 – Behoud van eigendom – Intellectuele rechten  
6.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de bestelbon, vinden de leveringen plaats op de 
plaats vermeld in de bestelbon; de Koper verbindt zich ertoe om de Producten in ontvangst te 
nemen op de afgesproken en door Becoflex bevestigde datum.  
6.2. De door de Verkoper aan de Koper verkochte Producten blijven het volledige eigendom van 
de Verkoper tot de Koper de aan de Verkoper verschuldigde bedragen, inclusief interesten en 
eventuele vergoedingen (zie art. 13), volledig heeft betaald.  
6.3 De verkoop van de Producten brengt geen enkele overgang van intellectuele eigendom uit 
hoofde van de Koper met zich mee.  
 
Artikel 7 – Garantie  
7.1. De Koper heeft krachtens de toepasselijke nationale wetgeving betreffende de verkoop van 
consumptiegoederen wettelijke rechten. Deze garantie laat die rechten onverlet.  
7.2. Het Product heeft twee jaar garantie bij de Verkoper, vanaf de installatiedatum.  
7.3. De garantie wordt slechts van kracht bij ondertekening door de Koper van de ontvangst- en 
garantiebon op het ogenblik dat het Product in dienst wordt genomen binnen een termijn van 
maximaal 8 dagen op voorwaarde dat de factuur volledig werd betaald. Zonder deze twee 
voorwaarden zijn noch deze garantie noch de klantendienst verzekerd.  
7.4. De herstelling tijdens garantie stelt de begindatum noch de garantie uit en verlengt de duur 
ervan niet.  
7.5. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor afwijkingen die het gevolg zijn van:  

• Normale slijtage;  
• Abnormale wrijvingen (in het geval van oneffen putranden);  
• Een opzettelijke daad of fout door de Koper of een derde;  
• Een slechte plaatsing van het Product, behalve als de plaatsing door de Verkoper of onder 

diens verantwoordelijkheid is uitgevoerd. (zie installatiehandleiding);  
•Een gebrek of afwezigheid van onderhoud (zie gebruiks- en onderhoudshandleiding);  
• Het toevoegen van accessoires of andere elementen die niet overeenstemmen met de 

technische specificaties van de fabrikant;  
• Een ontmanteling of herstelling door een niet-gekwalificeerde persoon of met onderdelen 

die door de Verkoper noch geleverd noch goedgekeurd werden;  
• Een weigering om gevolg te geven aan uitnodigingen tot specifieke technische controles 

(terugroepacties);  

• Een gebruik dat niet overeenstemt met de gebruikshandleiding;  
• Het niet-naleven van de richtlijnen van de Verkoper betreffende de overwintering van het 

zwembad;  
• Externe elementen (zoals, maar niet beperkt tot: storm, gevolgen van bliksem, vallende 

bomen, grasmaaiers, grote dieren, zand, mieren);  
• Een onjuiste installatie of een niet-aangepast gebruik van een apparaat voor 

waterbehandeling (zoutelektrolyse, te veel chloor, verkeerd gebruik van 
onderhoudsproducten) en een correcte aarding, die is aangesloten aan de 
zwembadaarding van het huis (zie gebruikshandleiding).  

• Elke interventie na de vervaldatum van de garantie of buiten de garantie zal worden 
gefactureerd.  

7.6. De verankeringsoppervlakken van de bedekking (randen of terrassen) moeten in 
overeenstemming zijn met het bestek van Becoflex. Ze moeten een tractie van 200 kg/meter 
kunnen dragen en vallen niet onder de Garantie. Elke panne van Coverseal die het gevolg is van 
bewegingen van het verankeringsoppervlak kan niet worden toegeschreven aan Becoflex en is 
ten laste van de Koper.  
7.7. De haken, grepen, sporen van plooien, openingen, vlekken en kleurvastheid kunnen niet 
worden gewaarborgd.  
 
Artikel 8 – Verantwoordelijkheid voor defecte producten door toedoen van de Koper  
De verantwoordelijkheid van de Verkoper wordt uitgesloten in geval van schade veroorzaakt 
door gebruik van het Product dat niet overeenstemt met de gebruiksaanwijzing (zoals, maar 
niet beperkt tot: gaan zitten op de behuizing van het dekzeil tijdens het openen of sluiten; de 
behuizing gebruiken als springplank, zich (zowel kinderen als volwassenen) op het dekzeil 
begeven, het zeil openen wanneer het nog met afval, water of sneeuw is bedekt, het zeil 
openen wanneer het buiten de rails ligt).  
 
Artikel 9 – Plaatsing van het Product  
9.1. Wat de plaatsing van het Product betreft, behoudt de Verkoper zich het recht voor om een 
beroep te doen op onderaannemers die onder zijn verantwoordelijkheid handelen.  
9.2. In geval van overmacht of om elke andere reden waardoor het Product niet in de beste 
omstandigheden kan worden geplaatst (zwembad niet gevuld, terras niet of verkeerd afgewerkt 
of slechte weersomstandigheden) mag de Verkoper de plaatsing van het Product opschorten in 
overeenstemming met de bepalingen van artikel 12 hieronder.  
 
Artikel 10 – Klantendienst  
Voor elke aanvraag voor een interventie na de garantieperiode moet eerst een offerte worden 
opgesteld met vermelding van de verplaatsingskosten, werkuren en eventuele onderdelen. 
Deze offerte moet voor 100 % betaald zijn voor er een interventie kan plaatsvinden. De 
eindfactuur van de interventie zal worden opgesteld op basis van het uitgevoerde werk op het 
terrein en de gebruikte reserveonderdelen.  
 
Artikel 11 – Verplichtingen van de Koper  
De Koper verbindt zich ertoe om de instructies van de Verkoper betreffende gebruik en 
onderhoud van het Product strikt op te volgen (zie gebruiks- en onderhoudshandleiding die bij 
het dekzeil wordt geleverd of beschikbaar is op www.coverseal.com)  
De Koper is verplicht de Verkoper met een aangetekend schrijven te informeren over een 
conformiteitsgebrek binnen een termijn van twee maanden vanaf de dag waarop de Koper het 
gebrek heeft vastgesteld.  
 
Artikel 12 – Overmacht  
Met ‘overmacht’ wordt bedoeld: elke gebeurtenis die de nakoming van de plichten van een van 
de contractpartijen kan veranderen, vertragen of verhinderen, waarover de getroffen partij 
geen controle kan uitoefenen en die deze partij niet heeft kunnen voorkomen of overwinnen 
met redelijke ijver en vooruitziendheid zoals oorlogshandelingen, rellen, brand, stakingen, 
overstromingen, aardbevingen of andere natuurrampen, overheidsrichtlijnen en gelijkaardige 
gebeurtenissen. Het niet of vertraagd naleven van zijn plichten door de Verkoper zal niet 
worden beschouwd als een fout van de Verkoper en zal niet leiden tot een schadeclaim tegen 
hem als - en in de mate waarin – dergelijke niet-naleving of vertraagde naleving wordt 
veroorzaakt door een geval van overmacht.  
 
Artikel 13 – Ondeelbaarheid  
Als een contractuele bepaling krachtens de toepasselijke wetgeving, geheel of gedeeltelijk, 
wordt beschouwd als onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar, zal worden aangenomen dat deze 
bepaling niet langer deel uitmaakt van de overeenkomst, zonder dat de wettelijkheid, 
geldigheid of uitvoerbaarheid van de rest van de overeenkomst wordt aangetast. Elke partij 
verbindt zich ertoe onmiddellijk te goeder trouw te onderhandelen over een geldige 
vervangende bepaling met hetzelfde of een gelijkaardig economisch effect.  
 
Artikel 14 – Sancties in geval van niet-naleving van de contractuele verplichtingen – Beperking 
van de verantwoordelijkheid  
14.1. In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, wordt de betaling van alle aan 
de Koper gerichte facturen opeisbaar.  
Zegt de Koper de overeenkomst op, blijven de reeds geïnde bedragen door de Verkoper 
definitief door hem verworven. Zegt de Verkoper de overeenkomst op, is de Verkoper een 
gelijkaardige vergoeding verschuldigd aan de Koper.  
14.2. Voor elke factuur die onbetaald is op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder 
voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest aangerekend van 8 %.  
14.3. Elke factuur die onbetaald is op de vervaldag wordt bovendien, van rechtswege en zonder 
voorafgaande ingebrekestelling, vermeerderd met een vaste vergoeding van 10 % van het 
onbetaalde bedrag als schadevergoeding en interesten, met een minimum van € 250.  
14.4. Uitgezonderd indien wordt bepaald wij wet, kan de eventuele verantwoordelijkheid van 
de Verkoper binnen het kader van de overeenkomst in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat 
effectief binnen het kader van de overeenkomst werd betaald door de Koper.  
 
Artikel 15 – Betwisting  
In het geval van betwistingen of geschillen, voor om het even welke reden, zijn enkel de 

rechtbanken van het arrondissement van de Verkoper (Nijvel, België) bevoegd en is uitsluitend 

het Belgisch recht van toepassing. 


