
PANELTIM  EXCLUSIEVE VERKOOPSVOORWAARDEN 
 
Exclusieve verkoopsvoorwaarden.  Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden ( ook 
aangeduid als de "Voorwaarden") zijn van toepassing op alle verkopen van materi-
alen, goederen of producten (alle aangeduid met de "Goederen") en het verstrek-
ken van diensten door Paneltim aan elke Koper of Distributeur (hierna beiden aan-
geduid als "Koper") en zijn de exclusieve verkoopvoorwaarden. Alle aanbiedingen 
door Paneltim gedaan voor verkoop van Goederen of diensten zijn uitdrukkelijk 
afhankelijk van de aanvaarding van de Koper van de aanbieding. De goedkeuring 
door Paneltim en de verwerking van een bestelling zijn uitdrukkelijk afhankelijk 
van de instemming met - en aanvaarding van deze Voorwaarden door de Koper, 
eventueel ook met alle voorwaarden die afwijken van of in aanvulling zijn op één 
of meerdere van de Voorwaarden voor die specifieke bestelling. Eventuele aanvul-
lende, verschillende of andere algemene voorwaarden vermeldt op een aankoop-
order of ander document verstrekt door de Koper of vermeldt op de website van 
de Koper worden hierbij door Paneltim uitdrukkelijk verworpen en afgewezen. De 
Koper aanvaardt deze Voorwaarden door een bestelling te plaatsen bij Paneltim  
of in geval van enige onduidelijkheid bij bestelling, houdt de aanvaarding van de 
levering van de Goederen of diensten door de Koper, aanvaarding van huidige 
Voorwaarden in.
 

1. In geval van geschillen of tegenstrijdigheden tussen deze Voorwaarden 
en andere vermeende voorwaarden, zullen deze Voorwaarden de voor-
rang hebben boven alle andere voorwaarden, waarbij geschillen naar deze 
Voorwaarden worden opgelost; met die uitzondering dat in geval van een 
verschil  tussen deze Voorwaarden en eventuele bepalingen van een Paneltim 
Distributeursovereenkomst, de Distributeursovereenkomst voorrang heeft.
 

2. Volledige Overeenkomst.  Deze Voorwaarden, vormen samen met de 
aanduidingen van hoeveelheid, prijs en betalingstermijn van de Goederen 
of diensten zoals  vermeld op de orderbevestiging van Paneltim, de 
Distributeursovereenkomst indien van toepassing, de Kredietaanvraag van de 
Koper indien van toepassing, en de door Paneltim schriftelijk opgestelde specifi-
caties van de Goederen en/of diensten indien aanwezig, (de volledige en uitein-
delijke overeenkomst( aangeduid als de ‘Overeenkomst’) en het akkoord tussen 
Paneltim en de Koper met betrekking tot de Goederen en diensten en vervangen 
alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke mededelingen, overeenkomsten en 
verklaringen van welke aard ook die niet in deze Overeenkomst zijn opgenomen. 
Deze zijn niet bindend voor Paneltim. Geen enkele bepaling van de Overeenkomst 
mag worden gewijzigd, aangepast, veranderd of ingetrokken in enige zin, behalve 
schriftelijk en alleen door een gemachtigde vertegenwoordiger van Paneltim.
 

3. Prijs; Levering; Titel-/Risico-overdracht; Transportkosten; Verzekering.  Tenzij 
anders overeengekomen zijn alle prijzen FCA Lichtervelde, België.  Paneltim laadt 
de Goederen op een door Paneltim gekozen plaats (in het bedrijf zelf of bij een 
derde) en stelt ze ter beschikking voor ophaling  of verzending door een door de 
Koper aangeduide vervoerder. Alle risico met betrekking tot deze Goederen gaat 
op dat moment van ter beschikking stelling na lading, over naar de Koper. De 
verzending of ophaling is steeds ten koste en op risico van de Koper. Ook al is dit 
vervoer georganiseerd door Paneltim. De Koper is verantwoordelijk voor het ver-
krijgen van een passende verzekering.
 

4. Belastingen.  Alle belastingen, invoerrechten en heffingen van welke aard dan 
ook, die nu van kracht zijn of die kunnen worden opgelegd of verhoogd na de 
datum van deze Overeenkomst, dienen te worden betaald door de Koper.
 

5. Niet-bindende Leverdata; Overmacht.  De leveringsdata op de orderbevesti-
gingen van Paneltim aangeduid zijn steeds indicatief. Partijen zijn het erover eens 
dat Paneltim niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schadevergoedingen 
door vertraging bij levering, zeker niet in gevallen van overmacht. Ook onvoor-
ziene omstandigheden die fabricatie of levering belemmeren gelden als over-
macht. Paneltim  kan uitzonderlijk hoogstens gehouden zijn tot de waarde van 
de betrokken levering van Goederen of diensten volgens de aanduidingen van de 
offerte met uitsluiting van elke indirecte schade en enkel nadat blijkt dat Paneltim 
zijn verplichting ook niet kan nakomen binnen een redelijke extra afgesproken 
termijn. Zelfs in geval van niet te voorzienbare omstandigheden of overmacht 
wordt het risico steeds bij levering aan de klant overgedragen zoals aangegeven 
in artikel 3.
 

6. Beperkte garantie; Beperking van aansprakelijkheid; Enig rechtsmiddel.  
Paneltim garandeert alleen dat de Goederen en diensten in hoofdzaak voldoen 
aan de door Paneltim opgestelde schriftelijke specificaties van de Goederen 
of diensten, indien van toepassing, of aan de schriftelijke specificaties van de 
Goederen of diensten die door een erkende vertegenwoordiger van de Paneltim 
overeengekomen werden, indien deze werden opgenomen in de Overeenkomst.  
Deze garantie is beperkt en vervangt alle andere garanties, expliciet of impliciet 
gegeven. Alle zichtbare kenmerken waaruit zou kunnen blijken dat de Goederen 
of diensten niet conform zijn aan het gegarandeerde, dienen binnen de acht 
dagen na levering (moment zoals bepaald in art.3) per aangetekende post te 
worden gemeld. Indien de niet-conformiteit niet zichtbaar is, dient deze melding 
te gebeuren binnen de 8 dagen na ontdekking. De garantieaanspraken moeten 
echter steeds uiterlijk binnen het jaar na levering (moment zoals bepaald in art. 3) 
gemaakt worden.  Indien  de klacht door Paneltim als geldig wordt beschouwd, 
komen de partijen overeen dat het enige waartoe Paneltim kan gehouden zijn en 
het enige waarop de Koper kan gerechtigd zijn, de terugbetaling is van de aan-
koopprijs van de Goederen of diensten, indien Paneltim dit zou verkiezen in plaats 
van vervanging van de geleverde Goederen of diensten of in voorkomend geval 
van het gebrekkig onderdeel ervan. De Koper is steeds verantwoordelijk voor alle 
vervoer-verzend en installatiekosten verbonden aan een vervanging ten gevolge 
van een aanvaarde garantieklacht. De partijen zijn het erover eens dat Paneltim 
nooit aansprakelijk kan worden gesteld voor enige andere directe of indirecte, 
commerciële, bedrijfs- of andere gevolgschade van welke aard ook waaronder ver-
loren winsten of verloren goodwill van derden om het even of deze nu het gevolg 
zijn van een inbreuk op de garantie, een contractbreuk, schendig van wettelijke 
verplichting of enige andere oorzaak.
 

7. Vrijwaring; Aankooperkenning; Schadeloosstelling.
Paneltim doet geen enkele aanbeveling of voorstel of geeft geen enkele garantie 
met betrekking tot de geschiktheid van de Goederen voor enige toepassing, 
gebruik of  verwerking in een eindproduct; het  te gebruiken verwerkingsproces, 
het combineren met enig ander product of het bekomen van bepaalde resultaten. 
De Koper moet zijn eigen vakkennis, beoordelingsvermogen en deskundigheid 
gebruiken bij het selecteren van de toepassing, het eindgebruik en/of de speci-
fieke omgeving van de Goederen en mag geen beroep doen op mondelinge of 
schriftelijke uitspraken, presentaties of voorbeelden van Paneltim, voor welk doel 
Paneltim deze ook heeft verstrekt. Het is de exclusieve  verantwoordelijkheid van 

de Koper om de Goederen te testen en de geschiktheid voor de toepassing die 
de Koper wil, te onderzoeken. De Koper erkent en gaat ermee akkoord dat hij de 
Goederen enkel en alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn gemaakt, zoals 
bepaald door Paneltim, en volgens de schriftelijke aanwijzingen, specificaties en 
technische gegevens die door Paneltim bij de Goederen werden verstrekt. De 
Koper verklaart dat hij een professional is en zijn eigen expertise en beoordeling 
zal gebruiken of een gekwalificeerde ingenieur of bouwkundige zal inschakelen 
om ervoor te zorgen dat de Goederen geschikt zijn voor de toepassing die de 
Koper of diens klant voor ogen heeft en dat de afgewerkte constructie voldoende 
structurele integriteit zal hebben voor de toepassing en het beoogde gebruik en 
voldoet aan alle  voorschriften, wetgevingen en normen die van toepassing zijn 
op de afgewerkte constructie. 
De Koper verbindt zich ertoe de Goederen enkel door vakkundige ambachtslie-
den te laten  gebruiken, verwerken en installeren. De Koper gaat er verder mee 
akkoord om alle eventuele schriftelijke technische specificaties, gegevens en 
instructies van Paneltim bij de gebruikte Goederen over te dragen aan zijn klanten 
of de eindgebruikers.  
De Koper dient Paneltim schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren 
tegenover alle klachten, vorderingen of eisen die voortvloeien uit - of verband 
houden met de schending van deze Overeenkomst door de Koper of ontstaan tij-
dens of na de levering van de Goederen als gevolg van een verkeerde toepassing 
of tekortkomingen door de Koper of derden.
 

8. Facturen.  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen moeten alle facturen 
van Paneltim binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum worden betaald, 
zonder dat de Koper enig recht heeft om een korting of vermindering op het te 
betalen bedrag toe te passen. Paneltim heeft steeds het recht om betaling van de 
Goederen of diensten vóór de levering te vragen. Indien dan niet aan deze vraag 
wordt voldaan, zal de verkoop geannuleerd worden.
 

9. Intrest.  In geval een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn betaald 
is, zal Paneltim automatisch en zonder formele kennisgeving recht hebben op de 
betaling van een intrest van 12% per jaar of minstens op de referentie-intrestvoet 
zoals bepaald in artikel 5 van de wet van 2.8.2002, en gewijzigd door de wet van 
16 maart 2013.
 

10.  Inningskosten.  De  Koper die niet tijdig betaalt zal gehouden zijn tot betaling 
van de door Paneltim gemaakte kosten om tot inning te kunnen overgaan. Deze 
vergoeding beloopt 10% van het openstaande bedrag met een wettelijk mini-
mum van 40 euro. Daarenboven heeft Paneltim het recht op een redelijke scha-
deloosstelling van alle aantoonbare kosten die gemaakt zijn voor de invordering 
voor het verschuldigde bedrag, waaronder ook de rechtsplegingsvergoeding in 
geval van procedure.
 

11.  Opeisbaarheid.  De niet-betaling van een factuur op de vervaldag maakt de 
uitstaande bedragen op alle andere facturen, inclusief de niet-vervallen facturen, 
onmiddellijk opeisbaar en geeft Paneltim de mogelijkheid om alle leveringen, uit-
werkingen en orders op te schorten. Elke kwijting wordt beperkt gegeven zonder 
dat daarbij enige andere onbetaalde rekening als betaald kan worden beschouwd. 
In geval van niet-betaling worden alle kortingen met terugwerkende kracht gean-
nuleerd, zelfs indien zij reeds werden toegekend en opgenomen in berekeningen, 
tot en met zes maanden voorafgaand aan het ontstaan van de feitelijke betalings-
achterstand. Betalingen worden altijd voor het eerst verrekend op de te betalen 
intrest volgens deze Voorwaarden, daarna op de compensatie- en inningskosten 
en slechts daarna op de uitstaande saldi, waarbij het langst uitstaande bedrag 
eerst aangerekend wordt, en dit ongeacht eventuele opmerkingen of aanwijzin-
gen van de Klant op het moment van betaling.
 

12.  Eigendomsvoorbehoud. Alle door Paneltim geleverde Goederen blijven haar 
exclusieve eigendom tot de betaling van de volledige prijs, vermeerderd met ver-
wijlintresten en schadevergoeding van zodra van toepassing. Het is de Koper ver-
boden de geleverde Goederen over te dragen aan derden zolang zij niet betaald 
zijn. Welke de situatie van de Koper ook is, bij niet- betaling door de Koper, dienen 
de goederen te worden ter beschikking gesteld voor terugname binnen de 24uur 
na eenvoudig verzoek van Paneltim, per aangetekend schrijven overgemaakt. 
Indien binnen deze termijn geen ter beschikking stelling gebeurt, kan Paneltim 
de goederen terugnemen van op de plaats waar ze zich ook bevinden, zonder 
gerechtelijk bevel.
 

13. Annulering door de Koper.  Bij annulering van een order door de Koper,  is 
deze verplicht aan Paneltim 30% van de waarde van de aanvaarde bestelling te 
betalen. Indien de kosten en uitgaven die Paneltim maakte voor het uitvoeren van 
de bestelling en de verwachte verloren winst echter meer dan deze 30% bedraagt 
en Paneltim dit kan aantonen, is de Koper verplicht Paneltim volledig te vergoe-
den daarvoor.
 

14. Geen Wijziging; Geen Toekenning; Scheidbaarheid.  Elke wijziging van de 
voornoemde Voorwaarden moet uitdrukkelijk en schriftelijk worden geaccepteerd 
en bevestigd door een gemachtigde vertegenwoordiger van Paneltim. Deze 
Overeenkomst noch enige van de daarin opgenomen verbintenissen of verplich-
tingen, kunnen door de Koper worden overgedragen of toegewezen aan derden, 
behalve met een voorafgaande schriftelijke toestemming van Paneltim. In geval 
van onwettigheid of ongeldigheid van een bepaling van de Voorwaarden of de 
Overeenkomst, beschouwen de partijen deze bepaling als onbestaand en blijven 
de overige Voorwaarden van de Overeenkomst volledig van kracht.
 

15. GDPR Paneltim respecteert strikt de GDPR, het GDPR beleid kan op eerste ver-
zoek worden opgevraagd bij Paneltim op gdpr@paneltim.com. De gegevens die 
onder toepassing van de GDPR vallen en die in het kader van de overeenkomst 
waartoe deze voorwaarden behoren worden verzameld en verwerkt , worden 
enkel verzameld en verwerkt ten behoeve van de uitvoering van deze overeen-
komst en zullen voor geen andere doeleinden worden gebruikt.
 

16. Toepasselijke wetten en bevoegde rechtbanken. De rechtbanken van Ieper, 
België, zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot deze voor-
waarden en alleen het Belgische recht is erop van toepassing.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
GENERAL SALES CONDITIONS

VERKAUFSBEDINGUNGEN:  
WWW.PANELTIM.COM


