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Algemene Voorwaarden van STAC een divisie van GuiDon nv 
 

Bij iedere bestelling worden de hierna volgende voorwaarden en bedingen van STAC, divisie van GuiDon nv, hierna “STAC” genoemd, geacht volkomen aanvaard te zijn. 

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op gebeurlijke aankoopvoorwaarden van de medecontractant, hierna “Koper” genoemd. Andere voorwaarden zullen slechts 

tegenstelbaar zijn indien zij door STAC schriftelijk werden aanvaard. 

Artikel 1 - Offertes 

Alle indicaties met betrekking tot prijs, hoeveelheid, leveringstermijn en leverings-

mogelijkheid, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. Offertes zijn bindend, 

met uitzondering van geval van overmacht. 

Artikel 2 - Prijzen en gewichten 

De goederen voor dewelke, voor een welbepaalde periode, een vaste prijs is 

overeengekomen worden aan die prijs geleverd indien de bestelling tijdens die 

periode wordt geplaatst en indien de afnamedatum gespecificeerd op de bestelbon 

niet later is dan 3 maanden na het verstrijken van de periode. In andere gevallen 

wordt de prijs van de finale offerte gehanteerd.  

De door STAC opgegeven prijzen zijn in euro, per netto kg, exclusief BTW en “Af-

Fabriek” (Ex-Works), tenzij anders bedongen. 

De toeslag voor een spoedverzending en/of bijzondere verpakking blijft ten laste 

van de Koper. 

Bij betwisting over gewicht, zal weging plaats vinden in een erkend weegstation en 

zullen de kosten hiervoor gedragen worden door de partij die in het ongelijk 

gesteld wordt. 

 Artikel 3 - Betalingen 

Alle facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar op de maatschappelijke 

zetel van STAC, behoudens schriftelijke overeenkomst. Betaling door middel van 

een wisselbrief maakt geen schuldvernieuwing uit. Vanaf de vervaldag brengt het 

onbetaalde gedeelte van de facturen van rechtswege en zonder aanmaning een 

cumulatieve verwijlintrest op van 1 % per maand en een forfaitaire schadevergoe-

ding van 15 % over het openstaande bedrag met een minimum van 125 euro. 

STAC behoudt zich het recht voor, in geval van niet-betaling van één of meerdere 

facturen op de vervaldag, of het niet-kredietwaardig zijn van de Koper, de rechten 

en verplichtingen vermeld in artikel 4 niet te na gesproken, alle leveringen te 

schorsen en de nog uit te voeren contracten te verbreken ten nadele van de Koper. 

De Koper zal hiervoor geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. 

In geval van wanbetaling van één of meerdere facturen worden alle, zelfs niet-

vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar. Alle facturen worden beschouwd als 

aanvaard wanneer zij niet binnen de 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk 

werden geprotesteerd. 

Artikel 4 - Leveringstermijn en -plaats 

De levering geschiedt “Af-Fabriek” (Ex-Works), op het ogenblik van afhaling van de 

goederen en ten laatste op de afnamedatum gespecificeerd op de bestelbon.  

Bij een eventuele vertraging van de levering zal STAC de Koper hiervan verwittigen 

met mededeling van de nieuwe datum waarop de goederen ter beschikking zullen 

staan. De Koper zal uit het louter feit van de vertraging niet het recht hebben op 

schadevergoeding, noch het recht hebben om het contract te verbreken. 

Bij gebreke van afhaling van de bestelde goederen binnen de week na de vastge-

stelde afnamedatum zal STAC gerechtigd zijn, op kosten van de Koper, de goe-

deren af te leveren bij de Koper. In zulk geval blijft de Koper gehouden tot de 

betaling van zijn bestelling. 

Artikel 5 - Overmacht 

Elk geval van overmacht (waartoe een daad van een derde of de overheid be-

hoort), evenals elke onderbreking van de normale bevoorrading in grondstoffen, 

brandstoffen of drijfkracht, elke staking, lockout of brand heeft de schorsing van de 

overeengekomen leveringstermijnen voor gevolg en doet voor de Koper geen 

recht ontstaan op verbreking of ontbinding van het contract, noch op schadever-

goeding. 

Artikel 6 - Risico-overdracht 

Alle risico’s die de goederen lopen, zijn voor de Koper vanaf het ogenblik van 

afhaling en ten laatste op de afnamedatum gespecificeerd op de bestelbon, en dit 

ongeacht het beding van eigendomsvoorbehoud. 

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud 

Alle goederen door STAC geleverd blijven, zelfs indien ze bewerkt worden, haar 

eigendom tot volledige afbetaling van al haar schuldvorderingen, evenals een 

eventueel saldo ten haren gunste voortkomende uit vroegere transacties. De 

goederen kunnen derhalve door STAC gedurende de ganse periode van eigen-

domsvoorbehoud te allen tijde teruggevorderd worden. De Koper zal instaan voor 

de retourkosten. 

In geval van verwerking van de voorbehouden goederen, handelt de Koper voor 

STAC. Het eigendomsvoorbehoud van STAC strekt zich dus uit op de door de 

verwerking ontstane goederen. De Koper kan evenwel over de goederen beschik-

ken onder voorbehoud van voldoende garantie.  

Artikel 8 - In ontvangstneming klachten 

De juistheid van de levering moet bij ontvangst worden nagezien door de Koper. 

Fouten in de levering moeten op de leveringsbon worden vermeld en schriftelijk 

aan STAC worden bevestigd binnen de 6 werkdagen. STAC kan hoogstens gehou-

den zijn tot vervanging van de niet-conform geleverde goederen. Verwerkte 

goederen worden geacht te zijn goedgekeurd door de Koper.  

Verpakkingen en inhoud van de niet-conform geleverde goederen moeten door de 

Koper bijgehouden worden. 

De retourzending van de geleverde goederen moet geschieden in de oorspronkelij-

ke verpakking, na voorafgaande schriftelijke machtiging en verzend- of andere 

instructies van STAC, en binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst hiervan. 

Totdat de goederen weer veilig zijn afgeleverd aan STAC, blijven zij voor rekening 

en risico van de Koper. 

Andere klachten moeten schriftelijk, onmiddellijk en uiterlijk 10 dagen na het 

vaststellen van het probleem, aan STAC gemeld worden met vermelding van de 

exacte identiteit van de foutieve producten (batch nummer op de verpakking, 

datum van applicatie) en de aard van de defecten en/of schade. STAC is niet 

verantwoordelijk voor schade die zich voordoet na deze periode van 10 dagen of 

voor de schade die zich voordoet door  een laattijdige melding. Indien krachtens 

een imperatieve bepaling STAC aansprakelijk zou worden gehouden voor schade, 

voortvloeiend uit een gebrek dat had moeten worden opgemerkt door de Koper 

doch niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een klacht overeenkomstig de vorige 

leden, zal STAC de bedragen waartoe zij wordt veroordeeld kunnen verhalen bij 

de Koper. 

Een klacht ontlast de Koper niet van zijn verplichting tot betaling.  

Artikel 9 - Waarborg 

De aansprakelijkheid van STAC voor de geleverde goederen is beperkt tot de 

imperatieve wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid. Indien STAC de 

goederen zelf bij een derde heeft aangekocht kan STAC slechts worden aangespro-

ken binnen de perken van de waarborgen en verbintenissen waartoe zijn leveran-

ciers zich tegenover haar hebben verbonden. De aansprakelijkheid van STAC is 

beperkt tot zijn betrekking met de Koper. De Koper verplicht zich ertoe deze 

beperking aan zijn medecontractanten op te leggen. 

STAC garandeert enkel dat de geleverde goederen geschikt zijn voor het doel 

waarvoor ze zijn bestemd, indien deze bestemming haar uitdrukkelijk is medege-

deeld. 

STAC draagt slechts aansprakelijkheid indien de vastgestelde tekortkomingen 

kunnen worden gereproduceerd wanneer de applicatie geschiedt naar de regels der 

kunst en conform STAC’s toepasselijke voorschriften. 

De aansprakelijkheid van STAC voor eventuele gebreken in de geleverde goederen 

is in ieder geval uitdrukkelijk uitgesloten in volgende gevallen: 

- onrechtmatige onwetendheid van de Koper met betrekking tot de  gebreken; 

- wanneer de Koper reparaties of transformaties uitvoert of door derden laat 

uitvoeren zonder STAC hiervan voorafgaandelijk tijdig schriftelijk in kennis te 

hebben gesteld; 

- in geval de geleverde goederen worden aangewend of verwerkt op een wijze 

die niet overeenstemt met de regels van de kunst of met de door STAC bekend 

gemaakte voorschriften en gebruiksaanwijzingen, die elke Koper en gebruiker 

wordt geacht te kennen, meer bepaald wanneer de Koper niet kan bewijzen dat: 

 de producten niet werden aangetast door chemische producten, water of 

schokken; 

 de producten werden gebruikt op oppervlaktes die geschikt waren voor hun 

gebruik en vrij waren van gebreken; 

 De producten werden gebruikt voor het einde van de houdbaarheidstermijn; 

 de producten behoorlijk werden gestockeerd, meer bepaald in een vorst- en 

vochtvrije bewaarplaats, beneden de voorgeschreven max. temperaturen. 

In geen geval is STAC gehouden tot vergoeding van enige onrechtstreekse schade 

die het gevolg zou zijn van toepassing van haar producten, meer bepaald onmoge-

lijkheid van gebruik der bewerkte oppervlakte, uitgaven die verband houden met 

de huur van alternatieve ruimtes en dergelijke. 

De schadevergoeding waartoe STAC gebonden kan zijn blijft, tenzij imperatieve 

wetsbepalingen anders voorschrijven, beperkt tot het hoogste van één van beide 

hiernavolgende bedragen, te weten ofwel het gefactureerde bedrag van de gebrek-

kige goederen, ofwel, indien STAC voor de betrokken leveringen een productaan-

sprakelijkheidpolis heeft onderschreven, het bedrag van de dekking voor zover 

door de verzekeraar dekking verschuldigd is op grond van deze polis. In geval 

meerdere Kopers van deze dekking kunnen genieten zal de vergoeding van de 

door de verschillende benadeelde Kopers bewezen schade, gecumuleerd, de 

maximum verzekerde som die in de polis is bepaald niet overschrijden. 

Artikel 10 - Opslag 

STAC is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan goederen in haar magazijn 

vanaf het moment dat de afnamedatum gespecificeerd op de bestelbon wordt 

overschreden. Indien de goederen, na de afnamedatum gespecificeerd op de 

bestelbon langer dan een maand gestockeerd blijven in STAC’s magazijn, worden 

opslagkosten aangerekend aan de Koper. 

Artikel 11 - Merknamen 

De Koper verklaart hierbij de ‘STAC Handelsmerkenovereenkomst’ te hebben 

gelezen, goedgekeurd en te respecteren. 

Artikel 12 - Niet naleven van de verbintenissen of faling 

STAC heeft de bevoegdheid het contract met onmiddellijke ingang, zonder inge-

brekestelling of gerechtelijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven op te zeggen 

indien de Koper in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling 

aanvraagt of in liquidatie treedt. Tevens kan STAC het contract onmiddellijk 

beëindigen bij vastgestelde grove contractuele wanprestaties van de Koper die 

binnen de 30 dagen geen gevolg gegeven heeft aan een verwittiging per aangete-

kend schrijven. 

Artikel 13 - Jurisdictie 

Het Belgische recht is van toepassing. STAC is nochtans gerechtigd de nationale wet 

van de woonplaats, maatschappelijke zetel, administratieve zetel, exploitatiezetel, 

filiaal, of kantoor van de Koper in te roepen indien deze gunstiger is voor STAC 

dan de Belgische wet. 

Alle geschillen met betrekking tot de interpretatie en de uitvoering van het contract 

behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement 

Mechelen.  

Artikel 14 - Taal 

De Nederlandse tekst heeft voorrang in geval van interpretatiegeschil tussen diverse 

teksten. De Engelse en Franse vertalingen van deze algemene voorwaarden zijn op 

eenvoudig verzoek verkrijgbaar. 


