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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOOP - VERKOOP
Limarc BVBA, met maatschappelijke zetel te 9810 Eke, Sint-Amandstraat 2 en met 
ondernemingsnummer 0434.624.138 (hierna de “Verkoper”)

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten en offertes van
de Verkoper, de bestellingen van de Koper, evenals op de uitvoering en de gevolgen daarvan.
De definities opgenomen in de koopovereenkomst worden geacht dezelfde betekenis te hebben
in onderhavige algemene voorwaarden. 

2. Onderhavige algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele algemene voorwaarden
van de Koper. Door het plaatsen van een bestelling worden de algemene voorwaarden
uitdrukkelijk aanvaard door de Koper.
3. Alle mondelinge afspraken, waaronder prijsafspraken, zijn slechts van kracht na een
schriftelijke bevestiging door Verkoper.
4. De prijzen vermeld in prijslijsten en offertes zijn slechts indicatief, zij kunnen op elk
ogenblik door de Verkoper worden aangepast aan externe objectieve omstandigheden
bijvoorbeeld door prijswijzigingen van de fabrikant.
5. De Verkoper zal alle Machine(s) installeren bij de Koper. De installatie bestaat uit de
aansluiting van de elektrische kabel (van de Machine(s)) op de voorziene wandcontactdoos of
stopcontact met bijhorende stekker (aangeleverd door installateur van de Koper) 3x400V + N
of 2x240V of 3x240V (naargelang het type Machine(s)).Aansluiting van water op de al
voorziene en door Belgaqua gekeurde aansluitkranen die werden geplaatst door de loodgieter
van de Koper. Aansluiten op afvoeren (voor elke Machine een afzonderlijke afvoer) met
diameter 40 mm? De geur afscheider en de buizen moeten al aanwezig zijn. Alle
nutsvoorzieningen moeten aanwezig zijn binnen de halve vrije meter volgens de voorschriften
van de door Verkoper afgeleverde installatieplannen. Indien voornoemde nutsvoorzieningen
(water, elektriciteit en afvoer) niet aanwezig zijn, zal de installatie niet plaatsvinden. Het
uurloon en de verplaatsingskosten zullen hiervoor afzonderlijk gefactureerd worden aan de
Koper. Koper dient bij de installatie te voorzien dat er koffiebonen en verse melk aanwezig zijn
teneinde de Machine(s) te kunnen testen.
6. De installatie vindt plaats tussen 8u00 en 17u00 van maandag tot vrijdag. Buiten deze
aangeduide dagen en uren wordt een bijkomende vergoeding aangerekend. Indien het niet
mogelijk is om de installatie van de Machine(s) uit te voeren op de geplande Installatiedatum,
dient de Koper, uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan de Installatiedatum, dit per e-mail of per fax
ter kennis te brengen van de Verkoper op onderstaande coördinaten. Indien de Koper in
gebreke blijft deze wijziging van Installatiedatum tijdig door te geven, is de Koper, naast
eventuele uurlonen en verplaatsingskosten, een administratieve vergoeding van 75,00 EUR
verschuldigd aan de Verkoper.
7. De Verkoper zal ernaar streven om zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen
Installatiedatum te houden. Een laattijdige levering of installatie kan geen aanleiding geven tot
ontbinding van de koopovereenkomst noch tot enige schadevergoeding.
8. Een niet-conforme levering en installatie overeenkomstig de in de koopovereenkomst
vermelde Machine(s) dient binnen de 5 werkdagen na Installatiedatum per aangetekend
schrijven te worden geprotesteerd op onderstaande coördinaten.
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9. De zichtbare gebreken dienen onmiddellijk te worden gemeld door de Koper bij levering en
installatie, zoniet zijn de zichtbare gebreken gedekt door aanvaarding van de Machine(s) op de
Installatiedatum. Overige gebreken dienen onmiddellijk na kennisname van het gebrek en
uiterlijk binnen de 12 maanden na Installatiedatum per aangetekend schrijven ter kennis te
worden gebracht van de Verkoper. De Koper dient de gebreken aan te tonen.
10. Garantievoorwaarden zijn als volgt: 3 jaar op de espressomachines van het merk
La Marzocco en Wega mits semestrieel onderhoud door de verkoper werd uitgevoerd.
1 jaar op alle andere toestellen. Voor de Thermoplan toestellen is er 1 jaar garantie en kan
jaa r l i j ks ve r l engd worden mi t s a f s lu i t i ng van een onde rhoudscon t rac t .
Fouten ontstaan door normale slijtage van het product, verkeerde installatie, verkeerd gebruik,
verplaatsing door koper of nalatigheid van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften worden niet
vergoed.
11. De Koper verbindt er zich toe om de gewenste medewerking te verlenen aan de
Verkoper om de gebreken te onderzoeken, zoniet komt de Garantie te vervallen.
12. Na kennisname van het gebrek verbindt de Koper er zich toe om elk gebruik,
bewerking of verwerking van de Machine(s) onverwijld te staken indien deze een negatieve
invloed kunnen hebben op het gebrek. 
13. De Koper ontvangt van de Verkoper de nodige informatie en training betreffende de
werking van de Machine(s), de Koper dient de gebruiks- en veiligheidsinstructies nauwgezet in
acht te nemen.
14. De facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Verkoper uiterlijk op
hun vervaldag.
15. Indien enige herstelling en/of nazicht noodzakelijk is die niet onder de
garantievoorwaarden valt, dan worden de kosten hiervoor afzonderlijk aan de Koper in
rekening gebracht.

16. De Verkoper aanvaardt tegenover de Koper uitsluitend de aansprakelijkheid voor directe
schade ontstaan ten gevolge van handelingen of het nalaten van het personeel van Verkoper.
Elke vordering van de Koper komt te vervallen indien deze niet binnen de zes maanden is
ingesteld na het redelijkerwijs bekend worden van de oorzaak van de schade en per
aangetekend schrijven ter kennis is gebracht van de Verkoper. De aansprakelijkheid moet bij
onherroepelijk vonnis of arrest van de Belgische rechtbanken vaststaan en is beperkt tot het
bedrag waarvoor de verzekering van Verkoper dekking verleend of indien de aansprakelijkheid
niet door de verzekering wordt gedekt, is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat aan
de Koper in rekening werd gebracht met betrekking tot de Machine(s) ter zake. Gevolgschade
is uitdrukkelijk uitgesloten.

17. In geval van overmacht zal de uitvoering van de koopovereenkomst door de Verkoper geheel of
gedeeltelijk worden opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Verkoper verbindt er
zich toe om de overmachtsituatie zo spoedig als mogelijk ter kennis te brengen van de Koper.
Indien de overmachtsituatie langer dan 3 maanden aanhoudt, is zowel de Koper als Verkoper
gerechtigd om de koopovereenkomst te ontbinden. De Verkoper is niet gehouden tot enige
schadevergoeding. Onder overmacht wordt begrepen elke van de wil van de Verkoper
onafhankelijke en onvoorzienbare omstandigheid waardoor de nakoming van de verplichtingen
jegens de Koper geheel of gedeeltelijk worden verhinderd of waardoor de nakoming van haar
verplichtingen in redelijkheid niet van de Verkoper kan worden verlangd. Worden hieronder
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begrepen, doch niet beperkt tot: oorlog, stakingen, problemen bij de productie of levering van
onderaannemers en Verkoper, brand, overstromingen of overige natuurrampen.
18. Eventuele schade of boetes ten gevolge van het niet voldoen aan wettelijke
voorschriften of van overtredingen van wettelijke bepalingen zijn voor rekening van de Koper. 
19. De Koper verbindt er zich toe om, tot op de dag van integrale en onvoorwaardelijke
betaling van alle facturen, de Verkoper onmiddellijk in kennis te stellen van een eventuele
beslaglegging op het geheel of een gedeelte van de roerende en/of onroerende goederen van de
Koper, van zijn faillissement, zijn aanvraag tot uitstel van betaling, het opstarten van de
procedure tot gerechtelijke reorganisatie of enige andere situatie waarbij de Koper de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest. De Koper verbindt er
zich toe de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder in kennis te stellen
van de (eigendoms)rechten van de Verkoper.
20. Bij niet tijdige betaling van de Koopprijs, zullen alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke invorderingskosten ten laste zijn van de Koper, waarbij de
buitengerechtelijke invorderingskosten geraamd worden op 15% van het factuurbedrag
inclusief BTW met een minimum van 75,00 EUR. Verkoper houdt zich het recht voor te allen
tijde de werkelijke buitengerechtelijke invorderingskosten te bewijzen en te vorderen van de
Koper indien deze het forfaitair geraamd bedrag overschrijden.
21. Iedere wijziging en/of aanvulling van enige bepaling in de verkoopovereenkomst
dient schriftelijk te worden overeengekomen en geldt slechts voor die desbetreffende
verkoopovereenkomst. 
22. Indien één of meerdere bepalingen van de verkoopovereenkomst of algemene
voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, tast dit de geldigheid en het bestaan van de
verkoopovereenkomst of algemene voorwaarden niet aan. Verkoper zal de bepalingen die
nietig zijn of niet rechtsgeldig worden geacht wijzigen, waarbij Verkoper zoveel mogelijk de
strekking van de nietige of vernietigde bepalingen zal in acht nemen.
23. De Verkoper is gerechtigd om de algemene voorwaarden te wijzigen zonder de
Koper hiervan voorafgaandelijk op de hoogte te brengen. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk
van toepassing op de verkoopovereenkomsten en offertes van Verkoper, de bestellingen van de
Koper, evenals op de uitvoering en de gevolgen daarvan welke aangeboden of geplaatst zijn na
wijziging van de algemene voorwaarden.
24. De koopovereenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen,
zonder uitzondering, voortvloeiend uit de koopovereenkomst vallen onder de bevoegdheid van
de rechtbanken te Gent.
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