
ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen 

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn deze 
algemene voorwaarden toepasselijk op alle aanbiedingen en 
prijsoffertes opgemaakt door de nv ANC. ETS. STOOPEN & 
MEEUS, met maatschappelijke zetel te 2660 Antwerpen, Van 
Praetstraat 22, 0450.824.623 (hierna “Stoopen & Meeûs”), op 
elk tussen Stoopen & Meeûs en de klant (hierna “Klant”) geslo-
ten overeenkomst, en op alle facturen van Stoopen & Meeûs, en 
dit ongeacht of de woonplaats of de zetel van de Klant in België 
of in het buitenland gelegen is, en ongeacht of de levering dient 
te worden uitgevoerd in België of in het buitenland.
Bij tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een 
afzonderlijke tussen Stoopen & Meeûs en de Klant afgesloten 
schriftelijke overeenkomst, primeren de bepalingen van de af-
zonderlijke schriftelijke overeenkomst.
Door het enkele feit van de bestelling aanvaardt de Klant deze 
algemene voorwaarden en verzaakt de Klant aan de toepassing 
van de eigen voorwaarden.
De algemene voorwaarden van de Klant zijn slechts geldig 
indien Stoopen & Meeûs ze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard 
heeft. Bij tegenstrijdigheid tussen de aldus aanvaarde algemene 
voorwaarden van de Klant en huidige algemene voorwaarden, 
primeren deze laatste.
Het niet-toepassen door Stoopen & Meeûs van één of meerde-
re bepalingen van deze algemene voorwaarden kan geenszins 
als een verzaking aan deze algemene voorwaarden worden be-
schouwd.

2. Prijsoffertes, aanvaarding en annulering van bestellingen

Alle aanbiedingen, prijsoffertes of contractvoorstellen van Stoo-
pen & Meeûs, mondeling of schriftelijk, zijn steeds vrijblijvend.
Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen exclusief BTW, 
transport-, verpakkings- en verzekeringskosten en zijn alle even-
tuele taksen en lasten uitsluitend ten laste van de Klant.
Indien bepaalde kosten die een invloed hebben op de prijs 
stijgen, door omstandigheden onafhankelijk van de wil van 
Stoopen & Meeûs, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare 
omstandigheden, zoals verhoging van rechten en accijnzen op 
de te leveren goederen, verhoging van vrachtprijzen, verhoging 
van energie, prijzen van basisproducten of grondstoffen, verho-
ging van arbeidslonen ingevolge wettelijke bepalingen of natio-
nale of sectoriële cao’s, wijzigingen in de valuta, etc. is Stoopen 
& Meeûs gerechtigd om, mits eenvoudige kennisgeving, een 
evenredige prijsverhoging aan de Klant aan te rekenen.
Stoopen & Meeûs is slechts gebonden door een bestelling na 
schriftelijke bevestiging ervan.
De Klant zal Stoopen & Meeûs, in geval van annulering van de 
bestelling door de Klant, een forfaitaire schadevergoeding ten 
bedrage van 30% van de te factureren prijs verschuldigd zijn, 
onverminderd het recht van Stoopen & Meeûs op een hogere 
schadevergoeding mits de werkelijk geleden schade hoger is.

3. Levering

a. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, ge-
schiedt de levering “Af fabriek” (Ex Works of EXW). De Klant 
is verplicht om de goederen op de vooropgestelde leverings-
datum in ontvangst te nemen of zich daartoe te  laten verte-
genwoordigen.
De goederen zijn vanaf het ogenblik van de levering, zodra zij 
de fabriek verlaten, voor risico van de Klant zelfs wanneer Stoo-
pen & Meeûs het vervoer organiseert. 
b. De levering wordt geacht te zijn geschied hetzij op datum van 
afgifte van de goederen, hetzij na kennisgeving aan de Klant dat 
de goederen te zijner beschikking staan. 
c. De overeengekomen leveringstermijnen zijn louter indicatief 
en niet bindend. De overschrijding van de leveringstermijnen 
kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoof-
de van Stoopen & Meeûs, en kan evenmin een grond tot ont-
binding van de overeenkomst of tot enige vorm van schadever-
goeding vormen. 
d. Indien de Klant de goederen op de leveringsdatum, om wel-
ke reden dan ook, niet in ontvangst neemt, blijven zij door Stoo-
pen & Meeûs bewaard voor rekening en op kosten en risico van 
de Klant, met inbegrip van het brandrisico.
De levering kan door Stoopen & Meeûs worden opgeschort zo-
lang de Klant nog enige verplichting jegens Stoopen & Meeûs 
dient te voldoen. 
e. Stoopen & Meeûs behoudt zich het recht voor om de bestel-
ling in gedeelten te leveren, in welk geval Stoopen & Meeûs 
gerechtigd is om elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 
f. Goederen worden steeds in standaardverpakking geleverd, 
behoudens andersluidende overeenkomst. Partijen komen over-
een dat alle informatie die op de verpakking vermeld wordt of 
die in de verpakking ingesloten is, deel uitmaakt van de over-
eenkomst.

4. Gebreken

a. De Klant is verplicht, vooraleer de goederen in ontvangst te 
nemen, de goede staat van de goederen na te zien, de gele-
verde hoeveelheid te controleren, en gebeurlijk het nodige 
voorbehoud te maken tegenover de transporteur die uitsluitend 
verantwoordelijk is.
Klachten wegens zichtbare gebreken dient de Klant Stoopen 
& Meeûs, op straffe van onontvankelijkheid, bij aangetekend 
schrijven met nauwkeurige en specifieke beschrijving van het 
gebrek te melden en dit uiterlijk 2 dagen na levering van de 
goederen. 
b. Klachten wegens verborgen gebreken dient de Klant Stoo-
pen & Meeûs, tevens op straffe van onontvankelijkheid, bij aan-
getekend schrijven met nauwkeurige en specifieke beschrijving 
van het gebrek te melden uiterlijk 8 dagen nadat de ontdekking 
van het gebrek mogelijk is geworden en ten laatste 2 maand na 
de levering van de goederen. 
c. Bij verwerking, bewerking of doorverkoop van de goederen 
worden de goederen geacht onherroepelijk aanvaard te zijn en 
zijn  klachten wegens zichtbare en/of verborgen gebreken on-
ontvankelijk. 
d. In geval van een ontvankelijke en gegronde klacht met be-
trekking tot gebreken aan de geleverde goederen is de aan-
sprakelijkheid van Stoopen & Meeûs beperkt tot vervanging van 
de verkochte goederen of tot terugbetaling van de prijs die de 
Klant voor de betrokken goederen betaald heeft, naar keuze van 
Stoopen & Meeûs zonder dat Stoopen & Meeûs gehouden is tot 
welke andere schadevergoeding ook en zonder dat haar enige 
andere sanctie kan worden opgelegd. 
e. Geen retourzending mag geschieden zonder schriftelijke toe-
stemming van Stoopen & Meeûs, zonder dat deze toestemming 
beschouwd kan worden als erkenning van aansprakelijkheid.   
De terugzending gebeurt in ieder geval op kosten en risico van 
de Klant. 
f. Klachten wegens zichtbare en/of verborgen gebreken schorten 

de betalingsverbintenis of overige verbintenissen van de Klant niet op. 
g. In geval van eigen fabricaat is Stoopen & Meeûs slechts ge-
houden tot een inspanningsverbintenis, niet tot een resultaats-
verbintenis. De conformiteit wordt slechts gewaarborgd met in-
achtneming van de gebruikelijke toleranties. De Klant aanvaardt 
uitdrukkelijk dat Stoopen & Meeûs niet aansprakelijk is en dat 
de Klant niet het recht heeft om de ontbinding van de over-
eenkomst te vorderen, de levering en/of betaling te weigeren 
of enigerlei vorm van schadevergoeding of tegemoetkoming te 
bekomen in geval van lichte verschillen in de kleur van de goe-
deren voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voor-
komen zijn of algemeen aanvaard worden en in geval van on-
juistheden in de door of namens de Klant verstrekte gegevens.

5. Betaling

a. Iedere factuur zal bij gebrek aan protest bij aangetekend 
schrijven uiterlijk 8 dagen na haar verzending als aanvaard be-
schouwd worden. Protest van de factuur schort de betalingsver-
plichting in hoofde van de Klant niet op.
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn al 
onze facturen betaalbaar op de maatschappelijke zetel van 
Stoopen & Meeûs. De betaling per overschrijving, wissel of op 
enige andere wijze kan niet beschouwd worden als een verza-
king aan deze bepaling en houdt geen schuldvernieuwing in.
Schuldvergelijking door de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst mogen 
de agenten of vertegenwoordigers van Stoopen & Meeûs het 
bedrag van de facturen niet incasseren.
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst dient de 
betaling te geschieden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, zon-
der korting en in euro. Alle kosten van betaling, alle innings- en 
protestkosten, hetzij van aanvaarde wissels, hetzij van niet-aan-
vaarde wissels, of bank- en discontokosten, alsook het wissel-
koersrisico zijn ten laste van de Klant. 
b. Indien vóór of tijdens de uitvoering van een overeenkomst 
het vertrouwen van Stoopen & Meeûs in de kredietwaardigheid 
van de Klant geschokt wordt, behoudt Stoopen & Meeûs zich 
het recht voor om van de Klant geschikte waarborgen te vragen. 
Weigert de Klant daaraan te voldoen of is de verleende waar-
borg ontoereikend, dan behoudt Stoopen & Meeûs zich het 
recht voor om haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk op te 
schorten, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk 
werden verzonden, of de overeenkomst te ontbinden, zonder 
dat de Klant recht heeft op welkdanige schadevergoeding ook 
en onverminderd het recht van Stoopen & Meeûs op vergoe-
ding van haar schade die bij wijze van forfaitaire schadevergoe-
ding begroot wordt op 30% van de te factureren verkoopprijs 
van de betrokken goederen, onverminderd het recht van Stoo-
pen & Meeûs op een hogere schadevergoeding mits de werke-
lijk geleden schade hoger is. 
c. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op 
de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaan-
de ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per maand ver-
schuldigd en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien 
wordt, in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de 
vervaldag het nog openstaande saldo, na een vergeefse inge-
brekestelling, verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding 
van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 125, 
zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en onverminderd 
het recht van Stoopen & Meeûs op een hogere schadevergoe-
ding mits de werkelijk geleden schade hoger is. Daarnaast heeft 
Stoopen & Meeûs, onverminderd het recht op vergoeding van 
de gerechtskosten, recht op een redelijke schadeloosstelling 
door de Klant voor alle relevante invorderingskosten ontstaan 
door de niet-betaling. 
d. De niet-betaling op de vervaldag van één enkel factuur maakt 
het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen factu-
ren van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling 
onmiddellijk opeisbaar. Stoopen & Meeûs behoudt zich tevens 
het recht voor om in dat geval de overige bestellingen van de 
Klant op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder 
voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding 
verschuldigd te zijn, onverminderd het recht van Stoopen & 
Meeûs op vergoeding van de door haar geleden schade. 
e. Elke betaling wordt geacht een betaling van eventueel ver-
schuldigde rente en/of kosten te zijn en vervolgens een betaling 
van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de be-
taling al dan niet uitdrukkelijk anders is vermeld.

6. Contractuele verhouding - ontbinding 

a. Alle overeenkomsten tussen Stoopen & Meeûs en de Klant 
maken deel uit van één globale contractuele verhouding. In-
dien de Klant zijn verbintenissen uit hoofde van een bepaalde 
overeenkomst niet nakomt, kan Stoopen & Meeûs de verdere 
uitvoering van zowel de desbetreffende als de andere lopende 
overeenkomsten schorsen. 
b. Stoopen & Meeûs heeft het recht om de overeenkomst met 
de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, van rechts-
wege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder beta-
ling van welkdanige schadevergoeding ook te ontbinden in de 
volgende gevallen: (i) de Klant blijft in gebreke met de (tijdige) 
nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende 
verbintenissen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) 
een faillissement of enige reorganisatie door de Klant; (iii) bij 
vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; (iv) 
bij beslag op (een deel van) de vermogensbestanddelen van 
de Klant. In geval van ontbinding van de overeenkomst lastens 
de Klant worden alle vorderingen van Stoopen & Meeûs op de 
Klant onmiddellijk opeisbaar en is de Klant Stoopen & Meeûs 
een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 30 % 
van de gefactureerde verkoopprijs van de betrokken goederen, 
onverminderd ons recht van Stoopen & Meeûs op vergoeding 
van de werkelijk geleden schade indien deze hoger is.

7. Aansprakelijkheid en overmacht

Stoopen & Meeûs is slechts aansprakelijk voor schade veroor-
zaakt wegens ondeugdelijkheid van door haar geleverde goe-
deren of wegens de niet-naleving van haar contractuele verbin-
tenissen, indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door 
haar fraude, bedrog of opzettelijke fout. De aansprakelijkheid 
van Stoopen & Meeûs is steeds beperkt tot maximaal het ge-
deelte van de gefactureerde verkoopprijs van de Klant voor de 
goederen waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien 
de schade door een verzekering is gedekt, is de aansprakelijk-
heid van Stoopen & Meeûs beperkt tot het bedrag dat haar 
daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitgekeerd. Stoopen 
& Meeûs is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbe-
grip van, doch niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, 
gemiste besparingen, productiebeperkingen, administratie- of 
personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, ver-
lies van cliënteel, vorderingen van derden of schade aan derden.
De Klant is zelf uitsluitend aansprakelijk voor het gebruik van de 
goederen. Stoopen & Meeûs heeft de Klant ervan op de hoogte 
gebracht dat de geleverde goederen niet geschikt zijn voor con-
sumptie en schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij inname, 
aanraking en/of hypersensitiviteit. De Klant verbindt er zich toe 

om zijn klanten hiervan te informeren en om Stoopen & Meeûs 
te vrijwaren voor vorderingen van derden in dit verband.
De aansprakelijkheid van Stoopen & Meeûs kan niet worden in-
geroepen wanneer het geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijde-
lijk, niet-naleven van haar verbintenissen te wijten is aan geval-
len van overmacht, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van 
de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, zo-
als oorlog, extreme weersomstandigheden, onlusten, algemene 
of gedeeltelijke staking, algemene of gedeeltelijke lock-out, 
onrechtmatige bezetting van lokalen en/of installaties, besmet-
telijke ziekten, exploitatie-ongevallen, brand, machinebreuk, 
faillissement leveranciers, gebrek aan grondstoffen, uitputting 
van de voorraad, vertraging in of het uitblijven van leveringen 
door haar leveranciers, overstroming, hoog ziekteverzuim, elek-
tronische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, 
beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip 
van de weigering of intrekking van een vergunning, erkenning 
of licentie), brandstoftekorten, etc. In voorkomend geval is  
Stoopen & Meeûs gerechtigd om naar keuze de overeenkomst 
te ontbinden, dan wel de levering op te schorten, in beide  ge-
vallen zonder de Klant schadevergoeding verschuldigd te zijn.
Aangezien de verbintenis van de Klant jegens Stoopen & Meeûs 
in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht 
in hoofde van de Klant hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
Iedere aanspraak van de Klant (onder meer doch niet uitsluitend 
een vordering tot schadevergoeding of tot ontbinding) lastens 
Stoopen & Meeûs verjaart en vervalt van rechtswege indien 
deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank 
binnen een termijn van één jaar na de datum waarop de Klant 
kennis nam of redelijkerwijze kennis had moeten nemen van de 
feiten waarop de aanspraak is gebaseerd, zonder dat deze ter-
mijn langer mag duren dan twee jaar na de datum van levering 
van de betrokken goederen.

8. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendomsrecht van de verkochte goederen gaat pas op de 
Klant over nadat de Klant alle uit de overeenkomst voortvloei-
ende verbintenissen heeft vervuld (waaronder de betaling van 
alle verschuldigde bedragen, inclusief interesten en kosten). Het 
eigendomsvoorbehoud strekt zich eveneens uit tot alle schuld-
vorderingen die in de plaats komen van de met eigendomsvoor-
behoud bezwaarde goederen.
Niettemin zijn de risico’s van overmacht, verlies, vernietiging of 
diefstal van de goederen integraal ten laste van de Klant vanaf 
het moment dat de goederen worden geleverd of de Klant in 
gebreke blijft om de goederen in ontvangst te nemen.
De Klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het 
eigendomsvoorbehoud geleverde goederen en dient deze in 
perfecte staat en op een daartoe geschikte plaats op te slaan 
en te bewaren overeenkomstig de gebruikelijke standaarden en 
veiligheidsvereisten van de sector.
Totdat de Klant al zijn verbintenissen heeft voldaan, verbindt 
de Klant er zich toe om de geleverde goederen niet als betaal-
middel aan te wenden, niet te verkopen of anderszins te ver-
vreemden, te verwerken of bewerken, noch te bezwaren met 
enig zekerheidsrecht.
De Klant verbindt er zich toe om Stoopen & Meeûs onverwijld 
schriftelijk op de hoogte te brengen bij inbeslagneming van de 
onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.
Bij gebreke aan integrale betaling op de vervaldag is de Klant 
verplicht om alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde 
goederen op eerste verzoek aan Stoopen & Meeûs terug te 
geven, in welk geval de overeenkomst van rechtswege en zon-
der voorafgaandelijke ingebrekestelling in het nadeel van de 
Klant ontbonden is, zonder dat Stoopen & Meeûs schadever-
goeding verschuldigd is en waarbij de Klant Stoopen & Meeûs 
een forfaitaire vergoeding verschuldigd is ten belope van 30% 
van de gefactureerde verkoopprijs van de betrokken goederen, 
onverminderd het recht van Stoopen & Meeûs op een hogere 
schadevergoeding indien de werkelijk geleden schade hoger is.
Als zekerheid voor de betaling van de openstaande facturen, 
geeft de Klant al zijn bestaande en toekomstige vorderingen op 
derden uit hoofde van zijn handelsactiviteiten (inclusief vorde-
ringen op de Staat en andere overheden of publiekrechtelijke 
personen en verzekeringsmaatschappijen) in pand aan Stoopen 
& Meeûs, die aanvaardt. Stoopen & Meeûs is gerechtigd om 
de debiteur van de verpande vorderingen kennis te geven van 
deze verpanding.
De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding 
van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

9. Intellectuele eigendomsrechten

Stoopen & Meeûs behoudt zich te allen tijde alle industriële 
en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de ge-
leverde goederen voor en de verkoop van dergelijke goederen 
kan nooit een overdracht van enig industrieel of intellectueeel 
eigendomsrecht tot gevolg hebben. De Klant verbindt er zich 
toe om de merken van Stoopen & Meeûs en/of andere tekens 
die op enige wijze verwijzen naar Stoopen & Meeûs en haar 
goederen niet van de geleverde goederen te verwijderen, noch 
onzichtbaar te maken. De Klant verbindt er zich toe geen en-
kele inbreuk te maken op de industriële en intellectuele eigen-
domsrechten van Stoopen & Meeûs en eventuele inbreuken van 
derden onmiddellijk schriftelijk aan Stoopen & Meeûs ter kennis 
te brengen. Ingeval een derde beweert dat de goederen een 
inbreuk op zijn rechten zouden vormen, verbindt de Klant er zich 
toe Stoopen & Meeûs hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis 
te stellen en dit op straffe van verval van ieder mogelijk verhaal 
op Stoopen & Meeûs.

10. Privacy

Indien Stoopen & Meeûs persoonsgegevens verwerkt, ge-
beurt dit overeenkomstig de Privacyverklaring die de Klant kan 
terugvinden op de website van Stoopen & Meeûs www.stoo-
pen-meeus.com/over-ons of waarvan de Klant, mits eenvoudig 
schriftelijk verzoek gericht aan Stoopen & Meeûs, een afschrift 
kan bekomen.

11. Toepasselijk recht en bevoegdheid

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het ge-
rechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.
Alle door Stoopen & Meeûs afgesloten overeenkomsten waarop 
deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uit-
sluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van 
het Verdrag van 11 april 1980 houdende het recht voor de inter-
nationale koop-verkoop van roerende lichamelijke zaken.

12. Varia

De eventuele nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meer-
dere (gedeelten van) bepalingen van huidige voorwaarden doet 
geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van alle 
andere bepalingen.
In geval van betwisting nopens de interpretatie van deze voor-
waarden primeert steeds de Nederlandse tekst.
Huidige algemene voorwaarden in Nederlands, Frans en Engels 
zijn consulteerbaar op: www.stoopen-meeus.com.
 




