
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1.  Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op de overeenkomsten tussen Practigas en de koper. Indien er alsnog voorrang zou worden verleend aan 
andere voorwaarden, dan hebben huidige algemene voorwaarden minstens een aanvullende werking. Het voorgaande zal enkel anders zijn indien Practigas en de koper 
voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze algemene voorwaarden gelden slechts in zoverre 
ze niet strijdig zijn met dwingende rechtsbepalingen. Indien een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig en/of onuitvoerbaar zou blijken, blijven de andere 
bepalingen niettemin onverkort van kracht en zal de getroffen bepaling toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.

2. De koopwaar wordt geleverd zoals omschreven in de offerte. Alle prijzen zijn exclusief kosten, taksen en/of heffingen, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd 
overeengekomen. In geval van annulering van een bestelling door de koper, zal de schade van Practigas minimaal begroot worden op 30% van de koopprijs, onverminderd 
het recht voor Practigas om een hogere schade te bewijzen of om de uitvoering van de koopovereenkomst te vorderen. 

3. Leveringstermijnen zijn steeds indicatief en een vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding lastens 
Practigas. Gedeeltelijke leveringen door Practigas zijn steeds toegestaan. De levering van de koopwaar gebeurt Ex Works (INCOTERMS 2000). Het transport en het lossen 
van de koopwaar gebeurt op risico van de koper, zelfs indien het transport door de Practigas verzorgd wordt en de koper kan ten aanzien van Practigas geen aanspraken 
laten gelden voor schade, waardevermindering of geheel of gedeeltelijk verlies van de koopwaar tijdens het transport. De hulp die door het personeel van Practigas bij het 
lossen of het vervoer van de verkochte goederen zou geboden worden, zal de aansprakelijkheid van de klant voor schade aan de koopwaar en/of de inrichting van de 
koper niet beïnvloeden of verminderen.

4. a. Klachten dienen op straffe van verval door de koper per aangetekend schrijven te worden gemeld aan Practigas binnen een termijn van de 8 werkdagen na de levering. 
Verborgen gebreken met betrekking tot de koopwaar dienen op straffe van verval  per aangetekend schrijven te worden gemeld aan Practigas binnen een termijn van 
8 werkdagen na de ontdekking ervan. De rechtsvordering met betrekking tot de levering van en/of gebreken in de koopwaar dient op straffe van verval door de koper te 
worden ingesteld binnen 30 dagen na de levering respectievelijk nadat de koper het gebrek redelijkerwijze had moeten ontdekken. Klachten en/of geschillen, van welke 
aard ook, verlenen de koper niet het recht om de nakoming van zijn verbintenissen jegens Practigas op te schorten, noch verlenen zij de koper het recht om bestellingen 
of leveringen geheel of gedeeltelijk te annuleren. Indien een klacht gegrond is, heeft Practigas de keuze om (1) de gebrekkige of niet-conforme koopwaar te vervangen 
onder terugname van de gebrekkige of niet-conforme koopwaar, om (2) de gebrekkige of niet-conforme koopwaar te herstellen of aan te passen, of om (3) de koper te 
vergoeden voor de door hem geleden, voorzienbare en directe schade. Het gebruik of de eventuele voortverkoop van de koopwaar door de koper doet de eventuele 
aansprakelijkheid van de verkoper teniet. 

       b. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is Practigas slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens niet-naleving van haar verbintenissen 
indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzettelijke fout of zware fout of door bedrog. Voor overige fouten is Practigas niet aansprakelijk.

       c. Ingeval Practigas aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de koper, 
althans dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Practigas is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Practigas is nooit aansprakelijk 
voor indirecte schade , met inbegrip van o.m. gevolgschade, schade aan de inrichting of de eigendommen van de koper, gederfde winst, gemiste besparingen of schade 
aan derden. De koper doet dienaangaande afstand van verhaal ten aanzien van Practigas en haar aangestelden.

     Bovendien, ingeval van verzekering, is de aansprakelijkheid van Practigas alleszins beperkt tot het bedrag van de door haar onderschreven verzekeringspolis en binnen de 
grenzen van die dekking.

5. Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van Practigas. De betaling gebeurt binnen acht dagen na verzending of afgifte van de facturen, behoudens andersluidende 
vermelding op de factuur. De koper kan geen schuldvergelijking toepassen. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur maakt alle niet-vervallen 
facturen verzonden aan de koper onmiddellijk opeisbaar. Voor het verzenden van een betalingsherinnering zal een administratiekost van 15 € aangerekend worden. Bij 
niet-betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidintrest verschuldigd op het openstaande bedrag, van dag 
tot dag berekend aan intrestvoet van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het totale factuurbedrag 
met een minimum van 75,- EUR. Practigas behoudt zich het recht voor om ten alle tijden en zonder voorafgaande ingebrekestelling haar verbintenissen op te schorten 
met kennisgeving aan de koper in het geval dat de koper zijn (betalings)verbintenissen niet tijdig en/of correct naleeft, wanneer één rekening van de koper bij Practigas 
een negatief opeisbaar saldo vertoont of wanneer de koper blijk geeft van een financieel onvermogen of van een negatieve solvabiliteit. Practigas kan in dat geval 
(bijkomende) waarborgen vragen alvorens te leveren of bijkomende bestellingen te aanvaarden. Practigas kan er ook voor kiezen om de koopovereenkomst middels 
schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren. 

6.  Practigas waarborgt de koopwaar in dezelfde mate als haar leverancier. Practigas waarborgt de kwaliteit van de koopwaar niet bij abnormaal gebruik, slecht onderhoud 
of wijzigingen aangebracht door de koper. 

7. De geleverde koopwaar blijft eigendom van Practigas totdat de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) is betaald. Zolang dit eigendomsvoorbehoud geldt, is het 
de koper verboden de koopwaar te verkopen, verhuren, ruilen, aan anderen in gebruik af te staan, in pand te geven of uit de ruimte waarin zij zich bevinden te verwijderen. 
Ingeval de koper de geleverde zaak overdraagt aan een derde, terwijl de koper de volledige prijs nog niet heeft voldaan aan Practigas, gaat de schuldvordering van de 
koper ten aanzien van de derde van rechtswege over op Practigas, onverminderd de gehoudenheid van de koper. De koper stelt de genoemde derde hiervan schriftelijk 
in kennis. De gasflessen en gasflescontainers zoals vermeld op de leveringsbonnen en/of facturen zijn eigendom van Practigas en worden de koper ter beschikking gesteld. 
De aanvaarding van de factuur impliceert derhalve dat de koper voor de gasflessen een verplichting tot bewaring en teruggave op zich neemt. De koper is aansprakelijk, 
en zal Practigas vergoeden, in geval van diefstal, verlies of schade, zelfs indien er een waarborg ter beschikking werd gesteld. Het aantal flessen en gasflescontainers in 
bruikleen bij de klant wordt bijgehouden door Practigas en is consulteerbaar door de klant. De klant aanvaardt door de betaling van de factuur deze werkwijze, de verplichting 
tot teruggave en vergoeding en dit enkel op basis van de door Practigas geregistreerde aantallen.

8. Naast het geval van overmacht zullen ook uitzonderlijke omstandigheden, zoals stakingen, oproer, contingentering, enz. alsook de onbeschikbaarheid van goederen of 
verpakkingen Practigas ontslaan van elke verplichting tot leveren zonder dat schadevergoeding en/of interesten kunnen geëist worden. 

9.   De koopovereenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Geschillen betreffende de koopovereenkomst zullen uitsluitend 
behandeld worden door de bevoegde rechtbanken van PELT en HASSELT.


