
Algemene voorwaarden VZW Mahanakhon 

Artikel 1: Toepasselijkheid  

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, aanbiedingen, aanvaardingen, 

overeenkomsten, en andere handelingen tussen huurder en verhuurder, die betrekking hebben op 

de terbeschikkingstelling van het gehuurde en het in verband daarmee verlenen van diensten of 

verkopen van goederen door verhuurder aan huurder, behoudens schriftelijk door de verhuurder 

aanvaarde aanvullingen en/of afwijkingen. De huur wordt aangegaan onder de hierna vermelde 

voorwaarden, behoudens andersluidend schriftelijke overeenkomst tussen partijen. De huurder 

bevestigt onderhavige voorwaarden te kennen en te aanvaarden. 

Artikel 2: Totstandkoming en inhoud overeenkomsten 

2.1 Een bestelling, geplaatst door de klant, bindt VZW Mahanakhon slechts indien deze door VZW 

Mahanakhon bevestigd werd. Deze bevestiging is aan geen termijn onderworpen. Levering of 

uitvoering van de bestelling geldt als bevestiging.  

2.2 VZW Mahanakhon behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen en zonder enige 

schadevergoeding verschuldigd te zijn, een bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren. Indien het 

voorwerp van de levering of uitvoering uit omloop genomen is, of indien de levering of uitvoering 

niet kan plaats vinden ten gevolge van overmacht, of indien de levering of uitvoering voor VZW 

Mahanakhon sterk bezwarend zou zijn, heeft VZW Mahanakhon het recht om een aanvaarde 

bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat dit de klant recht geeft op enige 

schadevergoeding. Dit geldt tevens indien deze redenen onderaannemers of leveranciers van VZW 

Mahanakhon betreffen, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot laattijdige leveringen of 

prestaties door onderaannemers of leveranciers van VZW Mahanakhon 

 2.3 Offertes opgemaakt door VZW Mahanakhon vormen samen met deze algemene voorwaarden 

een bindende overeenkomst tussen de klant en VZW Mahanakhon, en zulks van zodra de klant de 

offerte aanvaard heeft, hetzij uitdrukkelijk door ondertekening van deze offerte hetzij stilzwijgend, 

bij begin van uitvoering ervan. Definitief aanvaarde offertes/ondertekende bestelbonnen kunnen 

door de klant niet meer geannuleerd worden, tenzij mits uitdrukkelijk wederzijds akkoord.  

2.4 Afbeeldingen, technische specificaties e.d. die aan klant verstrekt worden in catalogi, folders of 

anderszins, zijn uitsluitend bedoeld om de klant een beeld te geven van het artikel. Afwijkingen in 

welke vorm dan ook, geven de klant niet het recht om de goederen te weigeren, betaling achterwege 

te houden of schadevergoeding te eisen. Toezending van catalogi en/of prijslijsten geldt niet als 

aanbod en verplicht VZW Mahanakhon niet tot levering  

2.5 Bij herhaald contracteren tussen VZW Mahanakhon en de klant kunnen er geen rechten geput 

worden uit het repetitief karakter, en zijn op iedere transactie uitsluitend de bepalingen van de 

corresponderende overeenkomst van toepassing, in combinatie met deze algemene voorwaarden. 

2.6 Voor zover zulks verenigbaar is met de aard en het voorwerp van de desbetreffende verbintenis, 

dienen alle verbintenissen waartoe zich heeft verbonden, te worden beschouwd als 

inspanningsverbintenissen. De klant dient VZW Mahanakhon op eerste verzoek alle gevraagde 

informatie te bezorgen, alsmede spontaan alle gegevens over te maken waarvan de klant 

redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk of 

nuttig zijn. Indien dit niet of niet tijdig gebeurt, heeft VZW Mahanakhon het recht de uitvoering van 

de overeenkomst op te schorten en/of de hieruit voortvloeiende extra kosten aan de klant door te 

rekenen. 
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Artikel 3: Huur en levering 

3.1 De huur gaat in, naargelang van het geval: 

• op het ogenblik dat huurder of zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt in de 

magazijnen van verhuurder; 

• op het ogenblik dat het gehuurde door de verhuurder aan de transporteur is overgedragen. 

3.2 De levering geschiedt en het risico gaat over op de klant op het ogenblik dat de goederen 

geleverd zijn aan de klant conform de huidige algemene voorwaarde.  

3.3 Leveringstermijnen worden enkel ter inlichting aangeduid en zijn geenszins bindend voor VZW 

Mahanakhon. Laattijdige leveringen geven geen aanleiding tot ontbinding of schadevergoeding.  

3.4 Indien VZW Mahanakhon ingevolge omstandigheden onafhankelijk van haar wil, zoals overmacht, 

in onmogelijkheid is om een aanvaarde bestelling uit te voeren, dan kan VZW Mahanakhon door 

gewone mededeling aan de klant de overeenkomst ontbinden zonder schadevergoeding 

verschuldigd te zijn.  

3.5 Indien overeenkomst wordt dat VZW Mahanakhon instaat voor de levering van het gehuurde, 

wordt er een leveringskost aangerekend.  

Artikel 4: Prijzen en betalingen 

4.1 Al onze prijzen zijn netto in euro’s, exclusief BTW, exclusief werken/extra kosten en ongeplaatst. 

Alle eventuele belastingen en taksen vallen ten laste van de klant 

4.2 Tenzij andersluidend beding op de aanvaarde bestelbon of de factuur, is de prijs constant 

betaalbaar op de maatschappelijke zetel van VZW Mahanakhon te weten 2260 Westerlo, Brukelen 

16. 

4.3 Betalingen dienen uitgevoerd te worden ten laatste voor de vervaldatum van de factuur. Bij het 

niet betalen van de factuur voor de vervaldatum, behoudt VZW Mahanakhon het recht de aanvaarde 

bestelling stop te zetten, zonder dat dit de klant recht geeft op enige schadevergoeding. 

4.4 Het niet-afhalen van gehuurde materialen op de overeengekomen datum bij aanvang van de 

huurperiode, impliceert geenszins dat de huurder niet verplicht is om een vergoeding te betalen 

welke overeenstemt met de afgesproken duur van de huurovereenkomst, of bij gebreke aan een 

einddatum, een vergoeding welke overeenstemt met de door de verhuurder werkelijke geleden 

schade.  

Artikel 5: Annulatie en ontbinding 

5.1 Indien de klant de bestelling annuleert, is deze schadevergoeding verschuldigd aan VZW 

Mahanakhon van 60 procent van de integrale prijs. Annuleert de klant haar bestelling minder dan 

dertig dagen voor de levering van het product, is een schadevergoeding verschuldigd van 80 procent 

van de integrale prijs.  

5.2 VZW Mahanakhon geeft in geval van het niet-respecteren door de klant van overeengekomen 

betalingsmodaliteiten, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de keuze enerzijds de 

overeenkomstige levering op te schorten, en anderzijds de overeenkomst als van rechtswege 

ontbonden te beschouwen, zonder afbreuk van haar recht bijkomende schadevergoeding te 

vorderen. 
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Artikel 6: Eigendom en aansprakelijkheid  

6.1 De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van de verhuurder, ongeacht de duur van de 

overeenkomst. Indien de huurder zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van 

verduistering. De overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet 

verlengd, hoewel het risico volledig bij de huurder blijft. 

6.2 De huurder zal de goederen beheren als een goede huisvader. Vanaf het moment van de 

inontvangstname van de goederen is de klant aansprakelijk voor schade of tenietgaan van de 

goederen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, diefstal, vandalisme, extreme 

weersomstandigheden, brand, alsmede alle overige schade aan het gehuurde goed toegebracht of 

ontstaan, ongeacht of dit het gevolg is van schuld van de huurder of van derden.  

6.3 Indien er na teruggave, (bij de ontvangst dan wel op een later tijdstip bij controle van de 

teruggebrachte goederen), er door VZW Mahanakhon beschadigingen / gebreken zouden dienen te 

worden vastgesteld dat , dan zullen alle kosten voortvloeiend uit de noodzakelijke herstel- en/of 

reinigingswerkzaamheden alsmede vervanging, inclusief bestek- en administratiekosten, arbeidsloon 

en onderdelen, aan de klant apart in rekening gebracht worden. 

6.4 Ook zal de huurder aansprakelijk zijn voor alle schade veroorzaakt aan derden. De huurder zal de 

verhuurder vrijwaren en ontlasten indien hij wordt aangesproken door derden ingevolge schade 

welke veroorzaakt werd door het gehuurde materiaal tijdens de huurperiode van de huurder. 

6.5 De huurder staat in voor elk risico en aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het transport van de 

gehuurde materialen indien dit transport wordt uitgevoerd door de huurder zelf. De huurder 

verklaart op de hoogte te zijn van de specificaties (gewicht, omvang, …) van het gehuurde materiaal 

en staat zelf in voor de correcte naleving van de toepasselijke wegcode, en reglementering inzake 

transport van de gehuurde materialen. 

6.6 Ten allen tijde is de huurder verplicht om binnen de kortst mogelijke periode de verhuurder in 

kennis te brengen van elke beschadiging, tenietgaan of verdwijning van de geleverde voorwerpen.  

6.7 De huurder dient zich voor het gebruik ervan te vergewissen dat hij over voldoende kennis bezit 

om het gehuurde materiaal te gebruiken en te onderhouden als een goed huisvader. De huurder 

verklaart dat bij aanvang van de huurovereenkomst voldoende inlichtingen en informatie werd 

gegeven door de verhuurder opdat hij het gehuurde materiaal kan gebruiken en onderhouden als 

een goed huisvader. Indien de huurder onzeker is over het gebruik en het onderhoud van het 

gehuurde materialen dient hij onverwijld contact op te nemen met de verhuurder teneinde zich ter 

vergewissen van het correcte gebruik en onderhoud van de gehuurde materialen. De huurder kan 

het gebrek aan kennis en vakkunde in zijn hoofde niet inroepen jegens de verhuurder in geval van 

enige vorm van schade. 

6.8 De huurder zal VZW Mahanakhon vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden. 

6.9 Terugname door de verhuurder houdt geen aanvaarding in van alle schade of gebreken aan de 

gehuurde materialen welke zijn veroorzaakt door de huurder tijdens de huurperiode, en sluit een eis 

tot schadevergoeding niet uit. De verhuurder beschikt over een termijn van vijf werkdagen om de 

goederen bij retour te onderzoeken op zichtbare gebreken en de huurder uit te nodigen voor een 

tegensprekelijke vaststelling van de schade. Indien de huurder van dit recht geen gebruik maakt 

aanvaardt hij daarmee stilzwijgend en onherroepelijk de beschreven schade. De verhuurder is hierna 

gerechtigd om tot vervanging of herstelling over te gaan teneinde de schade te remediëren. De 
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kostprijs (inclusief inkomensderving en alle schadelijke gevolgen) wordt door de verhuurder 

vervolgens ter kennis gesteld aan de huurder welke de schade dient te vergoeden.  

Artikel 7: Klachten en gebreken 

7.1 Zichtbare gebreken. Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk en ter gelegenheid van de levering 

van de goederen en / of (op)levering van de diensten te worden gemeld aan VZW Mahanakhon. De 

bewijslast van deze melding ligt bij de klant. Aanvaarding van de (op)levering kan met alle mogelijke 

rechtsmiddelen bewezen worden, waarbij echter de eenvoudige en / of voorbehoudloze 

ondertekening van de (af)leveringsbon, onbetwistbaar zal worden beschouwd als onvoorwaardelijke 

aanvaarding van het geleverde, zonder dat tegenbewijs nog mogelijk is. Bij gebreke aan dergelijke 

tijdige melding, zullen eventuele zichtbare gebreken als gedekt worden beschouwd en zullen de 

geleverde diensten en/of goederen geacht worden conform te zijn (uitgevoerd) aan de bestelling 

en/of de overeenkomst. Indien tijdens de levering van diensten door VZW Mahanakhon, zich een 

gebrek / probleem manifesteert, dient zulks eveneens onmiddellijk en per kerende per mail aan VZW 

Mahanakhon te worden gemeld. Ingeval van tijdige kennisgave van een gebrek / probleem zoals 

hoger vermeld, dient de klant daarenboven, op straffe van verval, aansluitend en binnen de 24 uur 

na het ogenblik waarop de eerste melding gebeurde dan wel had dienen te gebeuren, ieder dergelijk 

gebrek / probleem alsook bewijs van (gevolg)schade, per mail en per aangetekend schrijven te 

bezorgen aan VZW Mahanakhon, houdende tevens gedetailleerde foto’s van de beweerde gebreken 

/ beschadiging / non-conformiteit, enz….  

7.2 Verborgen gebreken. Waarborg tegen verborgen gebreken wordt verstrekt tot maximaal 3 

maanden na levering van de goederen en/of prestaties. Klachten met betrekking tot dergelijke 

verborgen gebreken dienen op straffe van verval per aangetekend schrijven ter kennis te worden 

gebracht van VZW Mahanakhon, en zulks uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen na ontdekking ervan, 

en in ieder geval voor het verstrijken van de voormelde termijn van 3 maanden. De bewijslast dat het 

verborgen gebrek aanwezig was op datum levering, rust bij de klant.  

7.3 Door een levering in ontvangst te nemen, neemt de koper de verplichting op zich onmiddellijk de 

kwaliteit hiervan na te zien.  

7.5 In geval van een door ons aanvaarde klacht beperkt onze eventuele verantwoordelijkheid zich tot 

het gratis herstellen of vervangen van het defecte product. In dit geval zijn wij niet gehouden om 

enige door de koper geleden schade te vergoeden; inkomstenverlies, omzetverlies, verlies door 

sluiting, verhoogde productiekosten of operationele kosten, cliëntenverlies, reputatieverlies, 

dataverlies etc. 

Artikel 8: Bevoegdheid 

Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze 

overeenkomst, wordt beheerst door het Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de 

rechtbanken van Antwerpen behoren. 

 

 

 

 

 


