
 

 

VERKOOPSVOORWAARDEN 
 

1. Toepassing  
 
Onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn met uitsluiting van alle en strijdige voorwaarden, 
uitsluitend van toepassing op elke verkoop van producten en levering van diensten, prestaties en 
bijhorende goederen door ATMOSAFE BV, rechtstreeks aan de klant of via het online ordersysteem 
op de website https://portal.atmosafe.be. 
 
2. Offertes en prijscondities 
 
Onze prijsramingen, offertes, onder welke benaming ook voor het leveren van diensten, hebben 
een uitsluitend informatief karakter en zijn niet bindend. Bij het plaatsen van de bestelling 
aanvaardt de koper dat ATMOSAFE BV gerechtigd is de overeengekomen prijs te wijzigen indien 
de prijzen van materialen, lonen, sociale lasten en dergelijke een verandering ondergingen sinds 
de datum van de overeenkomst. Dergelijke prijsveranderingen worden schriftelijk aan de klant 
meegedeeld en zijn bindend voor hem. 
  
3. Contract 
 
Het contract voor het leveren van diensten wordt als aanvaard beschouwd wanneer ATMOSAFE 
BV overgegaan is tot aanvang van de opdracht, de klant de opdracht heeft besteld en ATMOSAFE 
BV de opdracht schriftelijk bevestigt, of wanneer de klant de offerte voor akkoord getekend heeft.  
Wanneer een opdracht door ATMOSAFE BV schriftelijk wordt bevestigd, dienen aanvullingen of 
correcties schriftelijk binnen de 48 uur te worden overgemaakt om als geldig te kunnen worden 
aanvaard. Deze kunnen tot prijsaanpassingen leiden. 
 
4. Leveringstermijnen 
 
Behoudens andersluidende en geschreven aanduiding zijn de opgegeven leveringstermijnen louter 
indicatief en dus niet bindend. Behoudens bewijs ervan door koper/afnemer en na 
ingebrekestelling per aangetekend schrijven is geen schadevergoeding verschuldigd voor 
vertraging in de levering. Vertraging is voor de koper/afnemer op zich geen grond tot verbreking 
of ontbinding van het contract. 
 
5. Leveringscondities, eigendomsovergang en risico’s 
 
Al de verkochte goederen en diensten kunnen worden afgeleverd op de door de koper gekozen 
bestemming. Als de koper opteert voor verzending van goederen door ATMOSAFE BV, gebeurt dit 
volledig op zijn kosten en verklaart hij eveneens dat hij de goederen aanvaard heeft.  
Het risico gaat over op de koper bij de belading van het transport. 
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Zolang de koper niet al zijn verplichtingen heeft voldaan jegens ATMOSAFE BV blijven de 
geleverde goederen eigendom van ATMOSAFE BV. Niettemin draagt de koper vanaf het moment 
van levering het risico voor verlies of beschadiging der goederen door welke oorzaak ook ontstaan 
en/of voor schade door deze goederen veroorzaakt. Zonder schriftelijk akkoord van ATMOSAFE BV 
is de koper voor betaling niet gerechtigd de goederen aan derden over te dragen en blijft 
ATMOSAFE BV er eigenaar van. 
 
6. Overmacht 
 
Alle gevallen van overmacht, dit wil zeggen onvoorziene omstandigheden buiten onze wil om, die 
voorkomen zowel binnen als buiten onze onderneming en die ATMOSAFE BV in de onmogelijkheid 
stellen om haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk na te komen, bevrijden ATMOSAFE BV voor 
de duur ervan, van haar leveringsplicht alsmede en evenals van de overeengekomen 
leveringstermijn, onverminderd de mogelijkheid de nog niet uitgevoerde overeenkomst te 
annuleren, dit alles zonder dat ATMOSAFE BV tot enige schadevergoeding gehouden kan zijn. 
Voor fouten, begaan door onze leveranciers, aanvaardt ATMOSAFE BV geen verantwoordelijkheid.  
 
7. Voorontwerpen 
 
Aanmerkingen of correcties op te uwer inzage gegeven ontwerpen dienen binnen de 48 uur 
gegeven te worden om aanvaardbaar te kunnen worden, maar deze zijn niet in se bindend voor 
ATMOSAFE BV. Deze aanmerkingen/correcties kunnen een meerkost met zich meebrengen. Na 
aanvang van productie worden de voorontwerpen als bindend beschouwd voor de klant.  
Als de klant geen enkel voorontwerp wil goedkeuren, kan ATMOSAFE BV het contract eenzijdig en 
zonder gevolgen voor ATMOSAFE BV opzeggen. De gepresteerde uren kunnen aan de klant 
aangerekend worden. 
 
8. Aanvaarding en protest 
 
Aflevering bij de koper, het ter beschikking stellen aan de klant van prestaties, goederen of 
diensten bij de klant of op de door hem aangewezen plaats, impliceert aanvaarding van de 
geleverde goederen of diensten.   
Schriftelijk protest is niettemin nog mogelijk binnen acht dagen na levering (ingeval van verkoop 
aan consumenten 14 dagen).  In geval van gerechtvaardigd protest, heeft ATMOSAFE BV de 
keuze ofwel het geleverde goed te vervangen ofwel het tegen de oorspronkelijke aankoopprijs 
terug te nemen.  Buiten vervanging is ATMOSAFE BV in geen geval tot enige schadevergoeding 
gehouden.  Meer bepaald is ATMOSAFE BV niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook 
die zich bij de klant of derde voordoet als gevolg van het transport of de levering. 
 
9. Auteursrechten inzake uitgevoerde opdrachten 
 
Auteursrechten inzake uitgevoerde opdrachten blijven ons voorbehouden. Reproductie en of 
aanwendingsrecht wordt slechts overdragen mits voorafgaand en schriftelijk akkoord van 
ATMOSAFE BV. Merken, tekeningen, modellen en software, in opdracht van de klant gerealiseerd, 
worden overgedragen bij in bijzondere overeenkomst gestipuleerde voorwaarden. 
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10. Betalingscondities 
 
Facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer geen schriftelijk bezwaar is ingediend binnen 
de 8 dagen na factuurdatum. Onze facturen zijn contant betaalbaar, zonder korting of disconto en 
dit te Antwerpen, binnen de termijn van 30 dagen na factuurdatum.  
Bij niet betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag automatisch, van rechtswege en zonder 
voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met 10% als contractuele forfaitaire schadevergoeding, 
met een minimum van € 50,00 onverminderd de aan te rekenen conventionele verwijlintresten 
aan 10% per jaar, vanaf de factuurdatum tot op het ogenblik van de definitieve betaling. 
 
11. Annulering 
 
Bij eenzijdige annulering door de koper van een door ATMOSAFE BV geaccepteerde verkoop en/of 
opdracht heeft ATMOSAFE BV de keuze ofwel de uitvoering van de overeenkomst na te streven, 
dan wel buiten directe kosten van ATMOSAFE BV, als winstderving 20% van het bedrag van de 
opdracht in rekening te brengen. 
Dit uiteraard onverminderd de toepassing van art. 3 ingeval van koop-verkoop aan een 
consument.  
 
12. Uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde 
 
Bij geen of onvoldoende betaling op de vervaldag, heeft ATMOSAFE BV te allen tijde het recht om 
– onder voorbehoud van reeds gedane betalingen bij wijze van forfaitaire contractuele 
schadevergoeding – aan verdere uitvoering te verzaken en de geleverde goederen, eigendom van 
ATMOSAFE BV, te revendiceren.  Onderhavig beding van uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde 
zal automatisch en van rechtswege uitwerking hebben met terugwerkende kracht: de verzending 
van een aangetekend ingebrekestelling in die zin geldt dan ook slechts als bevestiging van de 
toepassing van dit beding. 
 
13. Meerwerken 
 
Wanneer de klant meerwerken vraagt, zijn deze meerwerken uiteraard allen ten laste van de 
koper en zal ATMOSAFE BV, indien nodig, een beroep kunnen doen op specialisten ter zake. 
 
14. Taal 
 
Het feit dat de koper deze algemene voorwaarden ontvangt in een andere taal dan de zijne, doet 
geen afbreuk aan het verbindend karakter ervan in zijnen hoofde. Op zijn aanvraag wordt hem ter 
informatie een vertaling ter beschikking gesteld. 
 
15. Bevoegdheid 
 
In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken bevoegd van het Gerechtelijk 
Arrondissement Antwerpen – Mechelen (België), onverminderd de mogelijkheid om de koper te 
dagvaarden voor de Rechtbank van zijn maatschappelijke zetel, woonplaats of vestiging. 


