
 
ALGEMENE VOORWAARDEN ALCOLINE  
 
Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden 
van de Vennootschap onder firma Alcoline VOF. 
Gevestigd: Rijkmakerlaan 9A, 2910 Essen, 
België 
 
Artikel 1. Algemeen 
 
Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de 
voorzijde van de factuur of van de bestelbon en 
ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel 
en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden 
van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld  
 
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 
 
De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de 
thans geldende waarden van lonen, materialen en 
diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan 
onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt 
deze zich het recht voor de prijzen op evenredige 
wijze aan te passen. De klant heeft het recht om 
binnen de acht dagen nadat hij van deze 
prijswijziging is op de hoogte gebracht, de 
overeenkomst op te zeggen.  
 
De administratie van Alcoline geldt, behoudens 
tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan 
Alcoline verstrekte opdrachten en gedane 
betalingen en van door Alcoline verrichte 
leveringen. 
Alcoline erkent dat elektronische communicatie als 
bewijs kan dienen. Door het accepteren van de 
Algemene Voorwaarden erkent de klant dit 
eveneens. 
 
Artikel 3. Prijzen en betalingen 
 
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten 
en diensten zijn in Euro's, exclusief BTW en 
exclusief behandel- en verzendkosten. 
Betaling is mogelijk met: 
Overschrijving op onze rekening in België. 
Onder rembours (alleen in België). 
Contant 
 
Leveringen aan particulieren zijn contant betaalbaar 
bij levering of bij vooruitbetaling op onze rekening. 
Alle facturen bij levering op rekening zullen door de 
klant worden betaald, zonder korting of compensatie 
binnen veertien (14) dagen na factuurdatum voor 
zowel leveringen binnen als buiten België, tenzij 
schriftelijk anders overeengekomen. 
 
Protest tegen de factuur dient per e-mail, fax of per 
aangetekend schrijven te gebeuren binnen de acht 
dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht 
steeds de datum en het nummer van de factuur te 
vermelden. 
 
Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde 
termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege 
zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente 
verschuldigd, gelijk aan 10% per jaar. Bovendien is 
een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 
10% op het totale factuurbedrag met een minimum 
van € 50,-. . 
 

 
 
 
Bij niet-betaling heeft Alcoline het recht om verdere 
leveringen, prestaties en diensten stop te zetten. 
 
Bij niet-betaling heeft Alcoline het recht om de 
overeenkomst van rechtswege en zonder 
voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te 
beschouwen voor het geheel of het nog niet 
uitgevoerde gedeelte.  
 
Artikel 4. Levering/leveringstermijnen en 
Reclamaties niet ontvangen bestelling 
 
De door Alcoline opgegeven levertijden gelden als 
indicatie en niet als fatale termijn. 
 
Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u 
geen recht op schadevergoeding.  De klant heeft de 
bevoegdheid om zijn bestelling na 30 dagen te 
annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden 
als de overschrijding van de leveringstermijn 
zodanig is dat van de klant niet redelijkerwijs kan 
worden verlangd dat de overeenkomst in stand blijft. 
Eventueel reeds door de klant gedane betalingen 
worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar in 
ieder geval binnen 14 werkdagen nadat Alcoline het 
verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft 
ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant 
teruggestort. 
 
Klachten inzake zichtbare gebreken betreffende de 
levering moeten ons toekomen binnen de acht 
dagen na de levering en alleszins voor het gebruik 
of de voortverkoop van de goederen.  
 
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 
 
De eigendom van geleverde producten gaat pas op 
de klant over, indien de klant al hetgeen hij op grond 
van enige overeenkomst aan Alcoline verschuldigd 
is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de 
producten gaat reeds op het moment van de 
aflevering op de klant over. 
 
Artikel 6. Overmacht en/of bijzondere 
omstandigheden. 
 
De overeenkomst kan door beide partijen zonder 
enige vergoeding worden beëindigd ingeval van 
onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van 
overmacht, staking, lock-out, staking van de andere 
partij, e.d. 
Alcoline heeft tevens het recht om de overeenkomst 
van rechtswege en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in 
geval van faillissement of kennelijk onvermogen van 
de klant. 
 
Artikel 7. Intellectuele en industriële 
eigendomsrechten 
 
De klant dient alle intellectuele en industriële 
eigendomsrechten welke rusten op de door Alcoline 
geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te 
respecteren. 
 
 
 



Artikel 8. Risico 
 
De goederen worden verzonden op risico van de 
koper, tenzij ingeval van opzet of grove schuld in 
hoofde van de vervoerder. De vervoerskosten 
komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van 
de koper. 
 
Artikel 9. Aansprakelijkheid 
 
Alcoline is niet aansprakelijk voor enige schade 
geleden als gevolg van het verkeerd gebruik van 
door Alcoline geleverde producten. Alcoline kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade. 
 
Alcoholtesters zijn uitsluitend bedoeld om een zo 
getrouw mogelijke indruk te geven van het 
alcoholpromillage. Ondanks de zeer zorgvuldige 
samenstelling van de producten, kunnen resultaten 
verschillen en zijn deze mede afhankelijk van de 
testcondities en de wijze waarop er geblazen wordt. 
De klant erkent dat de door Alcoline vof afgegeven 
certificaten voor kalibratie en onderhoud niet 
aanvaard worden door de overheid en dus niet 
kunnen gelden als juridisch bewijs. Het toepassen 
van informatie naar aanleiding van het gebruik van 
de door Alcoline geleverde testers is volledig voor 
de eigen verantwoordelijkheid en het risico van de 
gebruiker. Opdrachtnemer aanvaardt  geen 
aansprakelijkheid voor eventuele schade die 
voortvloeit uit het gebruik van door haar geleverde 
producten.  
 
Alcoline is op geen enkele manier aansprakelijk 
voor misverstanden, beschadigingen of 
vertragingen of niet duidelijk overkomen van 
bestellingen en mededelingen ten gevolge van het 
gebruik van internet of enige ander 
communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant 
en Alcoline, dan wel tussen Alcoline en derden, voor 
zover betrekking hebbend op de relatie tussen de 
klant en Alcoline. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 10. Garanties 
 
Op de door Alcoline geleverde producten bestaat 
een garantie van twee jaar. Deze garantie laat de 
rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de 
wet, onverlet. 
 
Artikel 11. Diversen 
 
Wanneer door Alcoline gedurende korte of langere 
tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze 
Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat 
onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving 
van deze Voorwaarden te eisen. De klant kan 
nimmer enig recht doen laten gelden op grond van 
het feit dat Alcoline deze Algemene Voorwaarden 
soepel toepast. 
 
Indien één of meer van de bepalingen van deze 
Voorwaarden of enige andere overeenkomst met 
Alcoline in strijd mochten zijn met enig toepasselijk 
rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling 
komen te vervallen en zal deze worden vervangen 
door een door Alcoline vast te stellen nieuwe 
rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
 
Artikel 12. Toepasselijk recht en 
geschillenregeling 
 
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, 
bestellingen en overeenkomsten waarop deze 
Algemene Voorwaarden van toepassing  zijn, is 
uitsluitend Belgisch recht van toepassing. 
 
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting 
worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde 
rechter in Antwerpen. 
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