
Algemene Verkoopsvoorwaarden Tuinmachines Nuyts bvba 

In deze Algemene Verkoopsvoorwaarden betekent: 

Tuinmachines Nuyts: de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid “Tuinmachines Nuyts”, met maatschappelijke 

zetel te B-2440 Geel, Zammelseweg 96, ingeschreven in het 

rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Turnhout met 
ondernemingsnummer 0892.927.263. 

 Producten: de producten die Tuinmachines Nuyts verkoopt 
via haar winkel, gevestigd te 2440 Geel, Zammelseweg 96. 

 Diensten: de diensten die Tuinmachines Nuyts aanbiedt en 
uitvoert.  

 Koper: de Koper/handelaar en de Koper/consument. 

 Koper/handelaar: iedere natuurlijke –of rechtspersoon die op 
duurzame wijze een economische doel nastreeft. 

 Koper/consument: iedere natuurlijke persoon die uitsluitend 
voor niet-beroepsmatige doeleinden de Producten koopt of 

gebruik maakt van de Diensten.  
 

Artikel 1. Toepasselijkheid 

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de 

rechtsverhouding tussen Tuinmachines Nuyts en de Koper 

beheerst door deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. 
De Koper bevestigt door de aankoop uitdrukkelijk dat hij/zij 

voorafgaand aan de aankoop deze Algemene 

Verkoopsvoorwaarden heeft gekregen en gelezen, de inhoud heeft 
begrepen en op ondubbelzinnig wijze heeft aanvaard.  

Van het in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden bepaalde kan 

uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk 
is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van 

deze Algemene Verkoopsvoorwaarden onverkort van kracht 

blijven.  
De aanvaarding van de Koper van deze Algemene 

Verkoopsvoorwaarden impliceert tevens dat de Koper/handelaar 

volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene 
aankoopvoorwaarden. 

Artikel 2. Offertes – bestellingen 

Alle aanbiedingen van Tuinmachines Nuyts zijn vrijblijvend en 
binden haar als dusdanig niet. 

Onze offertes, bestellingen of andere afspraken zijn slechts 

bindend indien zij door de zaakvoerder of een andere gemachtigde 
vertegenwoordiger of werknemer van Tuinmachines Nuyts 

werden ondertekend of uitdrukkelijk werden aanvaard. Offertes 

blijven na ondertekening 30 dagen geldig, behoudens anders 

vermeld. De datum van bevestiging is bepalend.  

De ondertekenaar die, in eigen naam of in hoedanigheid van 
mandataris, een bestelling plaatst of een offerte ondertekent, of 

diegene die, geheel of gedeeltelijk, de bestelling betaalt, zelfs voor 

rekening van derden, wordt geacht daartoe gemachtigd te zijn 
zonder dat door Tuinmachines Nuyts dienaangaande nadere 

inlichtingen dienen te worden opgevraagd. De ondertekenaar 

maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich solidair en 
ondeelbaar met de Koper, in wiens naam hij handelt, 

overeenkomstig de artikelen 1120 e.v. van het Burgerlijk 

Wetboek en 1200 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. 
Elke annulering van de overeenkomst door de Koper dient 

gemotiveerd te gebeuren per aangetekend schrijven en dit binnen 

de 8 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Zij is 
slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door Tuinmachines 

Nuyts. In geval van dergelijke aanvaarding is de Koper, naast de 

vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire 
schadevergoeding verschuldigd van 20% van de waarde van de 

betreffende overeenkomst, tenzij Tuinmachines Nuyts een hogere 

schade aantoont. 

Artikel 3. Levering 

Tenzij Tuinmachines Nuyts en de Koper anders zouden 
overeenkomen, geschiedt de levering door Tuinmachines Nuyts 

van de Producten in haar verkooppunt gelegen te B-2440 Geel, 

Zammelseweg 96.  
Indien de Producten elders moeten worden geleverd, verbindt de 

Koper er zich toe de Producten op het afgesproken tijdstip in 

ontvangst te nemen en de nodige ruimte te voorzien zodat de 
Producten kunnen worden geleverd. Op het moment van de 

levering dient de Koper de leveringsbon af te tekenen voor 

ontvangst. Indien de Producten niet door de Koper in ontvangst 

worden genomen, dienen de Producten door de Koper afgehaald 

te worden in het verkooppunt van Tuinmachines Nuyts gelegen te 

B-2440 Geel, Zammelseweg 96 waarbij een extra kost voor 
opslag in rekening zal worden gebracht. 

De door Tuinmachines Nuyts meegedeelde leveringstermijnen 

zijn louter indicatief. Bij abnormale vertraging in de levering die 
uitsluitend aan Tuinmachines Nuyts toerekenbaar is, heeft de 

Koper het recht om de koop per aangetekend schrijven en zonder 

rechtelijke tussenkomst te ontbinden. De Koper verzaakt 
uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalmiddel, in het 

bijzonder aan de toekenning van enige vorm van 

schadevergoeding of boete. 

Artikel 4. Prijzen 

De overeenkomst is gesloten aan de op de offerte of factuur 
vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, 

behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen 

van de oorspronkelijke offerte die bevestigd werden door 
Tuinmachines Nuyts. 

Voor de Koper/handelaar zijn alle prijzen exclusief BTW en alle 

andere kosten (transport, verpakking, verzekering, in- en 
uitvoertaksen, e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De 

BTW is ten laste van de Koper/handelaar. 

Voor de Koper/consument zijn alle prijzen inclusief BTW en alle 

andere kosten (transport, verpakking, verzekering, in- en 

uitvoertaksen, e.d.) die door de Koper/consument verplicht 

moeten worden bijbetaald in voorkomend geval.  
Herstellingen, onderhoud en interventies worden vergoed tegen 

het gebruikelijke en toepasselijke tarief. 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud en overdracht risico 

Tuinmachines Nuyts behoudt de eigendom van de Producten tot 

na de volledige voldoening door de Koper van al hetgeen als 

tegenprestatie aan Tuinmachines Nuyts verschuldigd is, met 
inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, 

intresten en eventuele schadevergoedingen.  
Tot het ogenblik dat de eigendom van de Producten effectief aan 

de Koper is overgedragen, is het de Koper uitdrukkelijk verboden 

om de Producten te vervreemden, als betaalmiddel aan te wenden, 
te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht.  

De Koper draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het 

eigendomsvoorbehoud vallende Producten en dient deze in 
perfecte staat op een daartoe geschikte en reine plaats op te slaan 

en te bewaren overeenkomstig de hoogste standaarden en 

veiligheidsvereisten die gangbaar zijn. De risico’s van het verlies 

of de vernietiging van de Producten worden integraal gedragen 

door de Koper vanaf het moment dat de Producten aan hem 

worden geleverd.  
Elk vervoer of verzending, ook in het kader van de ophaaldienst 

van Tuinmachines Nuyts, gebeurt volledig op kosten en risico van 

de Koper.  

Artikel 6. Betaling facturen 

De facturen van Tuinmachines Nuyts zijn, behoudens 

andersluidende schriftelijke overeenkomst, contant betaalbaar in 
het verkooppunt van Tuinmachines Nuyts gelegen te B-2240 

Geel, Zammelseweg 96. 

Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de 
vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met 

een forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het 
verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,00, zonder dat 

een voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is. Bovendien is 

van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de 
wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 

tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake 

handelstransacties zonder dat die interest lager kan zijn dan 10% 
per jaar ten aanzien van de Koper/handelaar en gelijk aan de 

algemene wettelijke interestvoet zonder dat die interest lager kan 

zijn dan 10% per jaar ten aanzien van de Koper/consument, 
zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. 

Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand 

beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden 
aangewend ter dekking van kosten, intresten en 

schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht 

van de hoofdsom.In geval van niet-naleving van de 
overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle facturen 

en/of schulden onmiddellijk opeisbaar, zelfs deze die nog niet-

vervallen zijn, en heeft Tuinmachines Nuyts het recht, zonder 



enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere 

leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst 

als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot 
schadeloosstelling. 

De betaling houdt in dat de Koper/handelaar de levering als 

conform beschouwt. 
De Koper/handelaar dient de facturen van Tuinmachines Nuyts, 

in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief 

te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, 
en dit op straffe van verval. 

Artikel 7. Overmacht 

Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot 

nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van 

overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de 
uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of 

gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door 

omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze 
omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de 

overeenkomst reeds voorzien. Zonder exhaustiviteit na te steven, 

worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: 
uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van 

leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van 

goederen ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of 

lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog 

ziekteverzuim, elektrische, informatica-, internet- of 

telecommunicatiestortingen, beslissingen of interventies, van 
overheidswege (met inbegrip van weigering of annulering van de 

vergunning of licentie), brandstoftekorten en fouten of 

vertragingen te wijten aan derden.  
De partij die zich op overmacht beroept, is niet verplicht om het 

ontoerekenbaar en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid 

die overmacht uitmaakt te bewijzen.  
ngeval van overmacht worden de verplichtingen van de 

desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijk 

geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van 
een overmachtssituatie te beperken. Ingeval de overmacht langer 

dan 1 maand zou duren, is de andere partij gerechtigd om de 

overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, 
zonder dat de partij die zich op de overmacht beroept tot betaling 

van enige vergoeding of schadeloosstelling aan de andere partij 

kan worden gehouden.  

Artikel 8. Klachten 

Producten mogen niet zonder de schriftelijke toestemming van 

Tuinmachines Nuyts worden teruggezonden of geruild. 

Klachten wegens zichtbare gebreken dienen binnen 8 

kalenderdagen na levering te worden gemeld en zijn slechts geldig 
en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de Producten 

door de Koper nog niet in gebruik werden genomen. Dergelijke 

klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Koper 
niet op. 

De Koper/handelaar moet alle klachten i.v.m. verborgen gebreken 

melden binnen 8 kalenderdagen na vaststelling, door middel van 
een aangetekend schrijven waarbij de gebreken op gedetailleerde 

wijze worden beschreven, en dit op straffe van verval. Hierbij 

heeft Tuinmachines Nuyts de keuze de gebreken te herstellen 
conform de offerte of hiervoor een schadevergoeding te betalen.  

De Koper/consument moet alle klachten, indien de gebreken 

zichtbaar zijn, binnen 2 maand na levering melden aan 
Tuinmachines Nuyts door middel van een aangetekend schrijven 

waarbij de gebreken op gedetailleerde wijze worden beschreven, 

en dit op straffe van verval. Het gebruik van de Producten door de 
Koper/consument impliceert de onherroepelijke aanvaarding 

ervan. 

De Koper/consument moet alle klachten, indien de gebreken 

verborgen waren, binnen 2 maanden vanaf de dag waarop het 

gebrek werd vastgesteld melden aan Tuinmachines Nuyts door 

middel van een aangetekend schrijven, en dit op straffe van 
verval. Indien het gebrek zich voordoet na 6 maanden na levering, 

dient de Koper/consument te bewijzen dat dit gebrek reeds 

bestond op het ogenblik van levering. 
De Koper dient Tuinmachines Nuyts, op straffe van verval, in 

staat stellen om een deugdelijk onderzoek in te stellen, hetgeen 

voor Producten betekent dat het Product wordt binnengebracht 
door de Koper (behoudens ingeval van beschadiging) in 

ongeschonden staat en in de originele verpakking. 

Indien na onderzoek is gebleken dat het Product of de Dienst 

gebrekkig is, verkiest de Koper/consument een kosteloze 

herstelling of vervanging. Blijkt dit niet mogelijk te zijn, heeft de 
Koper/consument het recht een passende prijsvermindering of de 

ontbinding van de overeenkomst te vragen. 

Voor de Koper/handelaar bedraagt de schadevergoeding waartoe 
Tuinmachines Nuyts op basis van deze overeenkomst kan 

aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp 

van de vordering is, maximaal 20 % van de betreffende 
factuurwaarde. In geval de Koper/handelaar aanspraak meent te 

kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en 

zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet 
toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit 

te stellen. 

Tuinmachines Nuyts is voor tweedehandsgoederen slechts 
gedurende een termijn van 1 jaar te rekenen vanaf de levering 

aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming. Voor nieuwe 

goederen bedraagt deze termijn 2 jaar.  
Tuinmachines Nuyts zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld 

worden voor: 

 defecten of schade veroorzaakt door een ongeval, niet-
zorgvuldig gebruik, gebruik voor doeleinden waarvoor de 
Diensten of Producten niet zijn bestemd; 

 vereiste tussenkomsten die normaal voorwerp uitmaken van 
onderhoudsactiviteiten; 

 gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met 
inbegrip van gebruiks– en winstderving; 

 gevolgen van een lichte en/of gewone fout vanwege haar 
werknemers. 

Artikel 9. Algemene bepalingen 

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk 

aan de uitoefening door Tuinmachines Nuyts van alle andere haar 

toekomende wettelijke of contractuele rechten. 
Het is de Koper verboden zijn rechten en verplichtingen onder de 

met Tuinmachines Nuyts afgesloten overeenkomst over te dragen 

zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Tuinmachines Nuyts. Elke ongeoorloofde overdracht zal van 

rechtswege nietig zijn. 
Een eventueel in gebreke blijven van Tuinmachines Nuyts om de 

uitvoering te eisen van de bepalingen van deze Algemene 

Verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de 
toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen 

impliceren. 

Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze Algemene 
Verkoopsvoorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een 

bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en 

afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene 
Verkoopsvoorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de 

geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende 

bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling 
van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de partijen te 

goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige 

bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige 
bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking 

van de oorspronkelijke bepaling. 

Artikel 10. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht 

De overeenkomst tussen de Koper en Tuinmachines Nuyts wordt 

beheerst door het Belgisch recht. 

Voor alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie 
en uitvoering van deze overeenkomst en haar Algemene 

Verkoopsvoorwaarden zijn enkel de Rechtbanken te Antwerpen, 
afdeling Turnhout bevoegd, onverminderd het recht van 

Tuinmachines Nuyts om het geschil voor de woonplaats van 

verwerende partij te brengen. 
Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke 

weg, inclusief honoraria, zullen ten laste komen van de Koper. 


