
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CTF 2000: versie september 2015 

1. TOEPASSINGSGEBIED 

Alle leveringen, zowel producten als diensten, alsook alle hiermee in verband staande diensten van 
plaatsing, installatie, edm. gedaan door CTF 2000 zijn onderworpen aan deze algemene 
verkoopsvoorwaarden.  

CTF 2000 aanvaardt geen (inkoop-)voorwaarden, clausules edm. van de koper, dewelke hierbij 
uitdrukkelijk en ontegensprekelijk weerlegd zijn.  

Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden eveneens voor alle toekomstige transacties. Elke 
afwijking hiervan dient voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard te worden door CTF 2000. 

2. OFFERTE EN AANVAARDING 

De door CTF 2000 opgemaakte offertes zijn niet bindend of verplichtend. Tegenover de koper gelden 
zij uitsluitend als een vrijblijvend koopaanbod en bedraagt de aanvaardingstermijn, onafhankelijk van 
de duurtijd van het koopaanbod, maximaal 3 maanden, behoudens anders overeengekomen. Na 
verloop van 3 maanden kan CTF 2000 aldus niet langer gebonden zijn door het gedane voorstel. 
Binnen de drie maanden na het uitschrijven van de offerte en alvorens aanvaarding ervan door de 
klant, behoudt CTF2000 NV het recht om een nieuwe offerte te versturen, dewelke de vorige offerte 
integraal teniet doet. 

De koopovereenkomst komt tot stand door de bestelling van de koper (conform offerte) en de 
aanvaarding hiervan door de verkoper, CTF 2000. 

Indien de aanvaarding van de verkoper afwijkt van de bestelling van de koper, betreft het een 
aanvaarding onder voorbehoud en dienen die voorwaarden als een nieuwe, vrijblijvende offerte 
beschouwd te worden in hoofde van CTF 2000 en voor een nieuwe periode van maximaal 3 
maanden.  

3. ADVIESVERLENING 

In het geval de opdracht van CTF 2000 bestaat in het verlenen van advies, dan betreft deze opdracht 
steeds een middelenverbintenis, dewelke CTF 2000 naar best vermogen zal uitvoeren.  

In geen geval ontheft het door CTF 2000 verleende advies aangaande (niet-limitatief) de geschiktheid, 
het gebruik  en de eigenschappen van het product de koper van zijn eigen verplichtingen tot het 
uitvoeren van controles en proeven.  

4. RISICO & TRANSPORTSCHADE 

Alle koopwaren reizen steeds op risico van de koper.  
Zulks geldt eveneens niettegenstaande het akkoord in franco verzending voorziet.  

In geval van klachten over beschadigde goederen, ten gevolge van het transport ervan, dient de koper 
zich binnen de daartoe bestemde bijzondere termijn rechtstreeks schriftelijk tot het vervoersbedrijf te 
wenden, met kopie van de klacht aan CTF 2000.  

5. LEVERINGSVOORWAARDEN 

De levering vindt plaats volgens de handelsclausule, dewelke werd overeengekomen in het 
leveringscontract en die overeenkomstig de op het ogenblik van de totstandkoming van de 
overeenkomst, geldende uitgave van de INCOTERMS van toepassing is.  

De gestelde leveringstermijnen zijn niet bindend in hoofde van CTF 2000 en kunnen op geen enkele 
wijze aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van een schadevergoeding.   

6. PRODUCTEIGENSCHAPPEN 

De eigenschappen van het verkochte product blijken uitsluitend uit de productspecificaties van CTF 
2000 – tenzij uitdrukkelijk andersluidend overeengekomen.  



Geïdentificeerd gebruik onder de European Chemicals Regulation REACH, relevant voor de 
producten, biedt geen overeenkomst over de overeengekomen contractuele kwaliteit van de 
producten, noch over het toegewezen gebruik onder deze overeenkomst. De klant (“Downstream 
User”) heeft te allen tijde de verplichting om te verifiëren of zijn gebruik van het aangekochte goed 
overeenstemt met het geïdentificeerd gebruik, zoals geformuleerd in de Safety Data Sheet. 

Eigenschappen van stalen en monsters zijn uitsluitend bindend indien zijn uitdrukkelijk werden 
overeengekomen als producteigenschap.  

Productgegevens, i.h.b. gegevens inzake eigenschappen en houdbaarheid, gelden slechts als 
garantie indien zij expliciet als zodanig worden overeengekomen en aangeduid. 

7. CONTROLE- EN GEBRUIKSVERPLICHTINGEN  

Alle inrichtingen, instructies en aanbevelingen uitgaande van CTF 2000 betreffende de uitvoering, de 
technische eigenschappen, de toepassingen, het concept, alsook het gebruik van de producten stemt 
overeen met het normaal gebruik ervan.  

Evenwel dient de koper, dan wel de (eind-)gebruiker van de geleverde goederen na te gaan en indien 
nodig te testen of de materialen van de door hem bestede producten geschikt zijn voor de toepassing 
die hij ervan verlangt.  

CTF 2000 kan niet aansprakelijk geacht worden voor schade te wijten aan een foutief gebruik van 
haar producten, evenmin als in het geval CTF 2000 geen controle heeft over de omstandigheden 
waarin de producten gebruikt worden en/of over de gebruiksmethodes.  

In dergelijk geval kan CTF 2000 niet aansprakelijk geacht worden voor de geleverde diensten van een 
product, het concept, de technische eigenschappen en de uitvoering van een product, niet tegenover 
de (rechtstreekse) koper, noch tegenover een gebruiker of een derde. 

8. PRIJZEN 

Indien CTF 2000 de prijs voor een te leveren product, dan wel de betalingsvoorwaarden, algemeen 
wijzigt tussen het aanvaarden van de offerte en de dag van de levering, heeft CTF 2000 het recht om 
de op de dag van de levering geldende prijzen en/of betalingsvoorwaarden toe te passen, ongeacht 
de prijzen en voorwaarden bepaald op het tijdstip van aanvaarding van de offerte.  

CTF 2000 zal die aanpassing ter kennis brengen van haar koper, dewelke het recht heeft om de 
overeenkomst te ontbinden binnen de 15 dagen na de mededeling van CTF 2000. Dergelijke 
ontbinding dient steeds te gebeuren per aangetekende brief, gericht aan de maatschappelijke zetel 
van CTF 2000 : Baaikensstraat 11, 9240 ZELE (België – Europa). 

9. BETALINGSVERPLICHTING KOPER 

Alle facturen van CTF 2000 zijn contant betaalbaar. Het trekken van wissels vormt daarop geen 
uitzondering.  

Het verschuldigd blijven van de koopprijs op de vervaldatum, wordt als een wezenlijke inbreuk op de 
verplichtingen uit de onderlinge overeenkomst beschouwd.   

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de koopsom op de vervaldag, heeft CTF 2000 
van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op een jaarlijkse interest van 10 % op 
de niet-betaalde som, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur.  

Tevens heeft CTF 2000 recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de koopsom vermeld 
in de overeenkomst en dit met een minimum van 125 EUR. 

10. PLAATS VAN BETALING 

Ongeacht de plaats van de overdracht van de goederen, dan wel de documenten, dient de betaling 
door de koper steeds te geschieden op de vestigingsplaats van CTF 2000. 



 
11. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

1. Algemeen 

De door CTF 2000 geleverde goederen blijven volledige eigendom van CTF 2000 tot op het moment 
van integrale betaling van de koopprijs. 

Bij gebreke aan tijdige betaling, heeft CTF 2000 het recht om,  zonder voortijdige beëindiging van de 
koopovereenkomst en zonder een respijttermijn toe te kennen, de goederen die eigendom zijn van 
CTF 2000 tijdelijk terug te eisen op kosten van de koper, tot op het moment van de integrale betaling 
van de koopprijs, dit onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen wegens het 
onbruikbaar worden van het product.   

2. Verlengd eigendomsvoorbehoud 

In geval de koper weliswaar de koopprijs voor de thans geleverde goederen heeft voldaan, doch er 
nog andere openstaande vorderingen zijn in hoofde van CTF 2000, dan gaat de eigendom van de 
thans geleverde goederen eveneens pas over op de koper op het moment dat die al zijn openstaande 
vorderingen heeft voldaan. 

3. Eigendomsvoorbehoud met verwerkingsclausule 

In geval de koper, niettegenstaande het feit dat hij nog openstaande vorderingen heeft en in weerwil 
van het eigendomsvoorbehoud, de geleverde goederen verwerkt, dan zal CTF 2000 aangemerkt 
worden als producent hiervan en zal CTF 2000 van rechtswege het volledige eigendomsrecht 
verkrijgen op de nieuw geproduceerde goederen.   

4. Eigendomsvoorbehoud met combinatie- en verwerkingsclausule 

In geval de door CTF 2000 geleverde goederen zijn samengevoegd of vermengd met materialen van 
de koper, welke aangemerkt dienen te worden als hoofdzaak, wordt geacht tussen partijen te zijn 
overeengekomen dat  de koper het gezamenlijk eigendomsrecht van de hoofdzaak aan CTF 2000 
overdraagt, mits berekening naar evenredigheid van de gefactu- reerde waarde van de door CTF 
2000 geleverde goederen ten opzichte van de factuurwaarde van de hoofdzaak.  
 
5. Verlengd eigendomsvoorbehoud met algemene overdracht 

Het is de koper strikt verboden om de aangekochte goederen voort te verkopen, zolang de koper niet 
heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting jegens CTF 2000. 

Op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst met CTF 2000 rusten alle vorderingen en 
aanspraken met betrekking tot de verkoop van de goederen, waarop het eigendomsrecht van CTF 
2000 dan nog geldt, op de koper.  

In het geval CTF 2000 een gezamenlijk recht heeft verworven in geval van verwerking, samenvoeging 
of vermenging, dan zal de overdracht van rechten naar CTF 2000 plaatsvinden naar evenredigheid, 
waarbij de waarde van de door CTF 2000 met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen vergeleken 
wordt met de waarde van de goederen van de derde partij.  

De koper draagt op het moment van het sluiten van de overeenkomst met CTF 2000 alle vaststaande, 
toekomstige balansvorderingen en aanspraken onder de lopende rekeningen over aan CTF 2000 ten 
belope van het bedrag van de openstaande vorderingen in hoofde van CTF 2000. 

6. Recht van verkrijging/openbaarmaking 

Op eenvoudig verzoek van CTF 2000 zal de koper alle noodzakelijke informatie verstrekken met 
betrekking tot de inventaris van de goederen die eigendom zijn van CTF 2000 en van de vorderingen 
die zijn overgedragen aan CTF 2000.  CTF 2000 heeft het recht om de goederen ter plaatse te 
inspecteren op bruikbaarheid en een inventaris op te maken. 



Tevens zal de koper – op verzoek van CTF 2000 – vaststellen dat de verpakkingen aantonen dat de 
goederen eigendom zijn van CTF 2000 (ook in geval van relabelling) en zal de koper zijn cliënteel 
ervan op de hoogte brengen dat diens vorderingen werden overgedragen aan CTF 2000 en daarbij 
uitdrukkelijk vermelden dat er enkel nog bevrijdend betaald kan worden aan CTF 2000. 

7. Gedeeltelijke vrijstellingsclausule 

Wanneer de door de koper gestelde zekerheden het totaal van diens openstaande vorderingen bij 
CTF 2000 voor meer dan 15% overschrijden, dan zal CTF 2000 afstand doen voor het gedeelte van 
de overschreden waarde.   

12. ZEKERHEDEN 

Indien de koper in gebreke blijft tot betaling, dan wel bij gegronde vrees voor de insolvabiliteit van de 
koper, kan CTF 2000 eerder door haar verleende, dan wel tussen partijen overeengekomen 
betalingsfaciliteiten eenzijdig en met onmiddellijke ingang herroepen.  

CTF 2000 behoudt zich het recht voor om de daaropvolgende leveringen afhankelijk te maken van het 
verstrekken van toereikende zekerheden.  

13. RECHTEN VAN DE KOPER BIJ GEBREKEN 

1. Bij levering van de goederen door CTF 2000, heeft de koper de verplichting om de geleverde 
goederen aan de gebruikelijke controle te onderwerpen. Eventuele gebreken, die bij dergelijke 
controle vast te stellen zijn, dienen binnen de 15 dagen na in ontvangst name van de goederen 
schriftelijk ter kennis gebracht te worden van CTF 2000. 

Eventuele andere gebreken, dewelke niet bij een eerste, gebruikelijke controle, vastgesteld werden, 
dienen binnen de 15 dagen na ontdekking ervan schriftelijk ter kennis te worden gebracht.  

Bij de kennisgeving van de gebreken aan CTF 2000, dienen de hoedanigheid en de omvang hiervan 
steeds nauwkeurig omschreven te worden. Dit geeft evenwel geen aanleiding om niet aan de 
betalingsverplichtingen vermeld in artikel 9 te voldoen. 

2. In geval het product gebreken vertoont en de koper die gebreken overeenkomstig bovenvermelde 
clausule heeft meegedeeld aan CTF 2000, dan :  
 
  -   heeft CTF 2000 het keuzerecht om ofwel het gebrek zelf te verhelpen, ofwel aan 
    de koper een product, vrij van gebreken, te leveren ;  

 -  CTF 2000 behoudt zich het recht voor om minimaal twee pogingen te ondernemen om alsnog 
   aan haar verplichtingen te voldoen.  

14. AANSPRAKELIJKHEID 

CTF 2000 is in beginsel aansprakelijk voor de door haar aangerichte schade, overeenkomstig de 

wettelijke bepalingen.  De waarde van de schade kan nooit groter zijn dan de waarde van het 
geleverde product door CTF2000 gelinkt aan het specifieke schadegeval.  

Niettemin is de aansprakelijkheid van CTF 2000 in geval van eenvoudig verzuim van wezenlijke 
contractuele verplichtingen beperkt tot vergoeding van de voorzienbare schade voortvloeiend uit dat 
verzuim.  

In geval van eenvoudig verzuim van niet-wezenlijke contractuele verplichtingen, is elke 
aansprakelijkheid van CTF 2000 uitgesloten.  

In geval van onmogelijke of laattijdige nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen door CTF 
2000, is zij niet aansprakelijk wanneer de onmogelijkheid of de vertraging het loutere gevolg is van 
naleving van de wet en de regelgeving zoals o.a. (niet-limitatief) de European Chemicals Regulations 
REACH, CLP, of wanneer deze is veroorzaakt door de koper. 



 
 
 
 
15. BIJZONDERE REGELING TOLLING KLANTEN 

In het kader van deze algemene voorwaarden wordt als ‘tolling klant’ beschouwd, elke klant die 
gebruik maakt van diensten van CTF 2000 en voor die diensten gefactureerd wordt. Deze diensten 
kunnen operationeel van aard zijn (bijvoorbeeld productie, logistiek en andere) alsook betrekking 
hebben op labo (bijvoorbeeld kwaliteitscontrole) en andere afdelingen.  

In het kader van de REACH-wetgeving, zal elke ‘tolling klant’ optreden als Third Party Representative 
voor de preregistratie van stoffen ontstaan hetzij door productie (chemische reactie) hetzij door import 
van buiten de EU. CTF 2000 - als de fabrikant van de producten – zal de preregistratie uitvoeren 
zodra zij de noodzakelijke informatie via aangetekend schrijven verkrijgt van de “tolling-klant. 

16. NALEVING WETTELIJKE VERPLICHTINGEN 

Behoudens uitdrukkelijke, andersluidende overeenkomst, is de koper verantwoordelijk voor de 
naleving van de wettelijke en ambtelijke voorschriften inzake invoer, transport, opslag en gebruik van 
het product. 

17. OVERMACHT 

Alle gebeurtenissen en omstandigheden die zich voordoen onafhankelijk van het optreden of de 
invloedsfeer van CTF 2000 (incl. natuurrampen, oorlog, arbeidsgeschillen, tekort aan grondstoffen en 
energie, verkeers- en bedrijfsontwrichtingen, brand- en ontploffingschade, overheidsingrijpen, e.a.) en 
die tot gevolg hebben dat de beschikbaarheid van de producten bij de toeleverancier/de bron van CTF 
2000 vermindert, waardoor CTF 2000 niet aan zijn contractuele verplichtingen kan voldoen ontheffen 
CTF 2000 van haar contractuele verplichtingen voor de duur van de ‘storing’ en overeenkomstig de 
mate van haar gevolgen.  

Zulks geldt eveneens voor de gebeurtenissen en omstandigheden die het uitvoeren van de 
contractuele verplichtingen in hoofde van CTF 2000 op duurzame, standvastige wijze economisch 
onverantwoord maken, of die exclusief te wijten zijn aan de toeleverancier.  

CTF 2000 is niet verplicht om de producten van andere leveranciers/bronnen te verwerven.  

Indien bovenvermelde omstandigheden langer dan drie maanden onafgebroken aanhouden, heeft 
CTF 2000 het recht om de overeenkomst eenzijdig en kosteloos te ontbinden.  

18. COMPENSATIE 

CTF 2000 heeft het recht om tegenover eenieder de wettelijke compensatie in te roepen tussen de 
sommen die CTF 2000 verschuldigd is aan haar leveranciers en de sommen die haar toeleveranciers 
aan haar verschuldigd zijn.  

Alle dadingen geschieden volgens de onderliggende algemene voorwaarden. Hiervan kan niet 
rechtsgeldig afgeweken worden, ongeacht of er al dan niet naar deze voorwaarden verwezen werd. 

19. TOEZENDING VAN VERKLARINGEN 

Mededelingen en andere verklaringen, die tegenover een medecontractant te doen, resp. af te leggen 
zijn, worden van kracht vanaf het ogenblik van verzending aan de contractspartij. Indien er hierop een 
termijn bepaald is, dient de verklaring steeds binnen die termijn toegestuurd te worden, op straffe van 
nietigheid.  

20. INTELLECTUELE EIGENDOM EN CONFIDENTIALITEIT 

Alle door CTF 2000 aangegane overeenkomsten gelden als strikt vertrouwelijk tussen CTF 2000 en 
de medecontractant, ongeacht het voorwerp van de overeenkomst (levering, plaatsing, installatie, 
adviesverlening, tolling,…). 



Eventuele intellectuele eigendomsrechten, dewelke CTF 2000 vestigt op haar producten of procedés 
blijven te allen tijde eigendom van CTF 2000.  

Elk onrechtmatig gebruik van de producten of de knowhow van CTF 2000 zal aanleiding geven tot 
strafrechtelijke vervolging en betaling van een schadevergoeding corresponderend met de omvang 
van de (zowel materiële, als immateriële) schade geleden door CTF 2000. 

21. TOEPASSELIJK RECHT 

Op alle door CTF 2000 aangegane overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing, inclusief het 
Verdrag van de Verenigde Naties van 11 april 1980 (CISG) inzake koopvereenkomsten betreffende 
roerende goederen (zgn. ‘Weens Koopverdrag’) en zulks onafhankelijk van de omstandigheid of de 
koper gevestigd is in een CISG-lidstaat.  

In geval van geschil, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, 
afdeling Dendermonde exclusief bevoegd. 

22. CONTRACTTAAL 

Indien de koper, behalve in de taal waarin de koopovereenkomst gesloten wordt (‘contracttaal’), nog in 
een andere taal in kennis wordt gesteld van deze algemene verkoopsvoorwaarden, dan gebeurt dit 
uitsluitend ter vergemakkelijking van het begrip daarvan. Bij geschil omtrent de correcte interpretatie 
ervan, is de contracttaal te allen tijde beslissend.  

23. VERJARINGSTERMIJNEN 

Op de uit deze overeenkomst ontstane geschillen, zijn steeds de wettelijke verjaringstermijnen van 
toepassing, behoudens in het geval het een geschil betreft aangaande een gebrek in het door CTF 
2000 geleverde goed. Vorderingen uitgaande van de koper wegens een gebrek in het geleverde goed, 
verjaren van rechtswege na afloop van één jaar na levering van de goederen.  

24. NIETIGHEID 

Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig is, zal deze bepaling geacht worden niet te bestaan. 
De nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden heeft niet de nietigheid van de 
andere bepalingen tot gevolg. 

 


