
Algemene voorwaarden Ryckeboer Kurt BVBA. 
 
 
1. Onze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle verrichtingen van Ryckeboer Kurt BVBA. Behoudens 

andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de algemene voorwaarden van de handelspartners van Ryckeboer 
Kurt BVBA nooit van toepassing. 

2. In geval van interpretatieproblemen hebben de Nederlandstalige algemene voorwaarden voorrang op onze 
algemene voorwaarden in andere talen. 

3. De termijnen zijn steeds bij benadering en zonder enige verbintenis van Ryckeboer Kurt BVBA. De niet-naleving 
ervan kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of tot annulatie van het contract.  

4. De prijslijsten, prijsramingen, e.d. gelden enkel ter inlichting en zijn niet bindend. 
5. De levering en aanvaarding van de goederen geschiedt steeds op de werven van Ryckeboer Kurt BVBA. De kosten 

en risico van het transport zijn ten laste van de klant. 
6. Bij contractuele wanprestatie, faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, kan Ryckeboer Kurt BVBA de 

overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en van rechtswege als ontbonden beschouwen bij eenvoudig 
aangetekend schrijven en kan Ryckeboer Kurt BVBA schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse 
vaststaande vorderingen met de klant, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar 
zijn, conform de bepalingen van artikel 14 van de Wet Financiële Zekerheden van 15 december 2004. 
In geval van ontbinding of verbreking van de overeenkomst ten laste van de klant, zal aan Ryckeboer Kurt BVBA 
een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 25 % van de contractprijs, onverminderd de vergoeding van 
onze werkelijk geleden schade. 
In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van Ryckeboer Kurt BVBA, zal de klant gerechtigd zijn op 
dezelfde schadevergoeding, tenzij hij de hoedanigheid van handelaar heeft. 

7. Alle geleverde materialen en uitgevoerde werken blijven volledige eigendom van Ryckeboer Kurt BVBA tot de 
integrale betaling van de contractprijs. Ieder risico voor beschadiging of verlies van de goederen is ten laste van de 
klant. 

8. Bebat of andere recyclage heffingen zijn nooit vervat in de factuur. De klant staat zelf in voor de recyclage van zijn 
aankoop. 

9. Kleur contrasten in zonnepanelen zijn nooit onder garantie en kunnen nooit leiden tot een in gebreke stelling. Ook al 
wijken zonnepanelen onderling af van kleur, tint of contrast kan dit nooit een reden zijn tot claim of inhouding van 
een gedeelte of de volledige factuur. 

10. De facturen van Ryckeboer Kurt BVBA zijn contant betaalbaar op onze zetel, netto zonder korting. Voor elke factuur, 
die niet betaald is op haar vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele 
verwijlinterest verschuldigd zijn van gelijk aan de interestvoet op basis van de wet van 2/8/2002 betreffende de 
bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met 
een minimum van € 50 per factuur. De kosten en erelonen van de advocaat van Ryckeboer Kurt BVBA zijn ten laste 
van de klant.  
Laattijdige betaling van een factuur doet alle openstaande facturen vervallen.  
Het aanvaarden van een wissel of andere handelsdocumenten, alsmede het toestaan van betalingsuitstel brengen 
geen schuldhernieuwing met zich en impliceren geen afstand van onze factuurvoorwaarden. 
De klant verzaakt aan zijn recht de opschorting van zijn betalingsverbintenissen in te roepen, op welke grond ook. 

11. De klant geniet een garantie uit hoofde van zichtbare gebreken op voorwaarde dat ze dadelijk gemeld zijn op de 
leveringsbon of vervoersdocumenten. De klant geniet een garantie voor verborgen gebreken onder de volgende 
voorwaarden: 
 tijdige en volledige betaling van de prijs 
 verwittiging per aangetekend schrijven binnen de 24 uur nadat het gebrek werd ontdekt of 

redelijkerwijze diende gekend te zijn,  
De garantie beperkt zich tot de gratis vervanging of herstel van de gebrekkige onderdelen en geldt enkel binnen de 
twee jaar na levering. Ryckeboer Kurt BVBA behoudt zich het recht voor om de gebrekkige onderdelen te vervangen 
door andere materialen van een ander merk van dezelfde prijs en kwaliteit. 
De klant vrijwaart Ryckeboer Kurt BVBA voor alle claims van derden die deze prijs van vervanging of herstel van de 
gebrekkige onderdelen zou overstijgen. 
In geen geval is Ryckeboer Kurt BVBA aansprakelijk voor gevolgschade, van welke aard ook. 
De waarborg vervalt in geval van herstellingen of vervangingen die niet uitgevoerd zijn door Ryckeboer Kurt BVBA, 
tenzij na onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. 
Indien de offerte, leveringsbon, factuur of enig ander document melding maakt van een garantietermijn langer dan 
twee jaar voor particulieren of 1 jaar voor btw plichtige klanten, wordt hiermee de garantietermijn verleend door de 
fabrikant van de geleverde goederen bedoeld.  
De garantietermijn verleend door de fabrikant is niet tegenstelbaar aan Ryckeboer Kurt BVBA. In geen geval is 
Ryckeboer Kurt BVBA gehouden tot de garantietermijn verleend door de fabrikant. 

12. De klant wordt steeds verondersteld in regel te zijn met de bestaande wetgeving en o.m. over de nodige 
bouwtoelatingen en exploitatievergunningen te beschikken. 

13. De klant is ertoe gehouden Ryckeboer Kurt BVBA vooraf en schriftelijk op de hoogte te brengen van de aanwezigheid 
van leidingen of andere obstakels en de plaats ervan aan te duiden. Bij gebreke daaraan is iedere schade ten laste van 
de klant. 

14. Op al onze contracten, leveringen en werken, is enkel het Belgische recht van toepassing. Alle betwistingen vallen 
onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over onze maatschappelijke zetel.  

15. Indien één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig, nietig 
of onuitvoerbaar zijn, zal het overige deel van de bepalingen volledig van kracht blijven. 


