
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

 

1. Toepasselijkheid 
De hierna volgende voorwaarden zijn geldig voor alle 
overeenkomsten door Aircraft Solutions bvba gesloten en 
verband houdende met zijn handelsbedrijvigheid. De 
voorwaarden van de koper of wederpartij kunnen niet worden 
tegengeworpen aan Aircraft Solutions bvba, tenzij ze 
uitdrukkelijk en schriftelijk door Aircraft Solutions bvba werden 
aanvaard. Door het enkele feit van bestelling erkent de 
wederpartij kennis genomen te hebben van huidige voorwaarden. 
 

2. Offerten en orderbevestigingen 
Al de offerten zijn strikt beperkt tot de opgegeven elementen en 
hoeveelheden, zij gelden slechts ten titel van inlichting. Een 
overgemaakte order of bestelling bindt de klant doch bindt 
Aircraft Solutions bvba slechts na schriftelijke bevestiging 
ervan. Beweerde onjuistheden in de orderbevestiging dienen 
binnen de 7 dagen per aangetekend schrijven te worden kenbaar 
gemaakt aan Aircraft Solutions bvba. Daarna is de klant 
gehouden de bestelling af te nemen. Indien de klant de bestelling 
annuleert, is hij gehouden de door Aircraft Solutions bvba 
gemaakte kosten, de winstderving, als mede elke mogelijke 
schade voortspruitend uit de annulering te vergoeden. Indien 
Aircraft Solutions bvba goederen behorende tot de geannuleerde 
bestelling niet kan retourneren aan zijn leverancier, is de klant 
verplicht de goederen af te nemen tegen betaling van de prijs. 
 

3. Leveringstermijnen 
De door Aircraft Solutions bvba opgegeven leveringstermijnen 
worden bij benadering gegeven, zonder dat overschrijding ervan 
aanleiding kan geven tot schadevergoeding wegens vertraging, 
tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een schadevergoeding wordt 
voorzien tussen partijen. In geen geval, zelfs niet indien 
vertragingsvergoedingen expliciet worden bedongen kan 
overmacht aanleiding geven tot schadevergoeding en/of 
ontbinding. Worden uitdrukkelijk als overmacht beschouwd: 
onderbreking van de bevoorrading aan Aircraft Solutions bvba, 
stakingen, lock-out, brand, overstroming, uitzonderlijke 
weersomstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst 
verhinderen.  
 

4. Transport, risico, afneming 
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gebeuren leveringen 
van goederen steeds af de fabriek of depot, of indien voorradig 
af Aircraft Solutions bvba, Laakdal of Maastricht Airport. Het 
transport van daaruit is steeds voor rekening van de koper. 
Goederen reizen steeds op risico van de koper. Gekochte 
goederen moeten worden afgenomen binnen de 14 dagen na de 
ter beschikking stelling. Indien de afname niet tijdig geschied is 
Aircraft Solutions bvba gerechtigd de overeenkomst te 
ontbinden, zonder tussenkomst van de rechtbank en wordt alle 
mogelijke schade hierdoor ontstaan ten laste gelegd van de in 
gebreke blijvende koper. Tenzij de werkelijke schade hoger 
oploopt, geld een forfaitaire schadevergoeding van 30%. 
 

5. Klachten 
Klachten met betrekking tot zichtbare en verborgen gebreken 
dienen op straffen van verval onmiddellijk, alleszins binnen de 8 
dagen, bij aangetekend schrijven worden gemeld aan Aircraft 
Solutions bvba. Aircraft Solutions bvba behoudt zich het recht 
voor zelf herstelling in natura uit te voeren en gebrekkige 
onderdelen en materialen op eigen kosten te herstellen. Met 
betrekking tot de levering van goederen welke Aircraft Solutions 
bvba niet zelf vervaardigd kan de garantieverplichting van 
Aircraft Solutions bvba nimmer verder strekken of meer 
uitgebreid zijn dan deze van zijn leverancier.  
 

6. Stellen van een zekerheid door de koper 
Aircraft Solutions bvba is ten alle tijden gerechtigd, voor of 
tijdens de uitvoering van de overeenkomst, een borgsom of een 
bankgarantie van de klant te eisen. Zolang aan deze verplichting 
niet voldaan is, is Aircraft Solutions bvba gerechtigd al haar 
contractuele verplichtingen op te schorten zonder dat zulks 
aanleiding kan geven tot ontbinding of welk danige vergoeding 
ook. 

 
7. Eigendomsvoorbehoud 

Alle door Aircraft Solutions bvba geleverde en geplaatste 
goederen en installaties blijven haar volle eigendom tot volledige 
betaling van de prijs. Het is de klant verboden de goederen of 
installaties te verplaatsen, te vervreemden, er op welke wijze dan 
ook over te beschikken, vooraleer de prijs volledig is betaald. 
 

8. Prijzen 
De opgegeven prijzen zijn netto prijzen. Alle mogelijke factuur, 
weelde of ondernemingstaksen of kosten, onder welke naam 
ook, zijn ten laste van de klant. Behoudens andersluidend beding 
zijn de prijzen niet vast. Zij kunnen stijgen door wijziging in de 
valutanotering, wijzigingen in de prijs van allerhande 
grondstoffen en prijzen van leveranciers van Aircraft Solutions 
bvba ingevolge welke maatregel dan ook van eigen of vreemde 
overheden. 
 

9. Meerwerken 
Aircraft Solutions bvba heeft de bevoegdheid om meerwerken 
uit te voeren indien noodzakelijk door de vastgestelde toestand 
ter plaatse, ter oplossing of ter remediering van een probleem of 
indien gevraagd door de klant. Aircraft Solutions bvba is 
gerechtigd onmiddellijk betaling voor de meerwerken te eisen. 
De bewijslevering van deze meerwerken is vrij. 
 

10. Betaling 
Tenzij anders overeengekomen dient de betaling bij Aircraft 
Solutions bvba te zijn toegekomen binnen de 8 dagen na 
facturatie. Zulks geld ook voor gedeeltelijke of tussentijdse 
facturatie der goederen of werken. De facturen zijn contant 
betaalbaar ter zetel van Aircraft Solutions bvba tenzij anders 
vermeld op factuur of offerte. Wanbetalingen van een factuur 
maakt alle andere vorderingen, zelfs waarbij eerder 
andersluidende betalingsfaciliteiten waren overeen gekomen 
onmiddellijk opeisbaar. 
 

11. Aansprakelijkheid 
Aircraft Solutions bvba kan maximaal aansprakelijk gesteld 
worden voor gebreken en tekortkomingen m.b.t. de installaties 
en uitgevoerde werken ten belope van de werkelijk geleden 
schade. Er kan onder geen beding een forfaitaire 
schadevergoeding geëist worden. 
 

12. Laattijdige betaling 
Elke laattijdige betaling geeft zonder enige in gebreke stelling 
aanleiding tot een verhoging van het factuurbedrag met volgende 
percentages op het gefactureerde bedrag, en dit met een 
minimum van 100 euro. 
Op de schijf tussen 0-6000 euro,  15% 
Op de schijf tussen 6000-49500 euro,  10% 
Op de schijf tussen 49500-124500 euro,  8% 
Op de schijf tussen 124500-250000 euro,  6% 
Boven de 250000 euro,  4% 
Deze vergoeding wordt overeengekomen bij toepassing van 
art.1252 B.W. en in afwijking op art.1253 lid B.W. 
Tussen partijen wordt dit bedrag overeengekomen ten einde alle 
bewijsmoeilijkheden nopens de hoegrootheid van de schade, 
welke teweeg wordt gebracht na aanleiding van het niet tijdig  
betalen van een rekening, te vermijden. Onverminderd 
voorgaande forfaitaire schadevergoeding en onverminderd 
eventuele gerechtskosten en de kosten voorzien in art. 1022 
Ger.WW. is tussen partijen overeengekomen dat vanaf de 
vervaldag van de factuur tot op het ogenblik van algehele 
betaling een conventionele interest loopt van 10% per jaar. Deze 
interest is verschuldigd zonder dat daartoe enige 
ingebrekestelling vereist is. Deze bepaling belet Aircraft 
Solutions bvba niet bij wanbetaling over te gaan tot invordering. 
 

13. Bevoegdheid 
Alle betwistingen hoegenaamd ook, evenals alle vorderingen 
wegens wanbetaling, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid 
van het vredegerecht en de rechtbanken van het arrondissement 
Antwerpen. 



TERMS AND CONDITIONS 
 
      
1. Applicability 
The following conditions apply to all agreements concluded by 
Aircraft Solutions bvba and related to its commercial activities. 
The conditions of the buyer or counterpart can not be invoked 
against Aircraft Solutions bvba unless they have been explicitly 
accepted in writing by Aircraft Solutions bvba. By the mere fact 
of ordering, the other party acknowledges having taken notice of 
the current conditions. 
 
2. Offers and order confirmations 
All offers are strictly limited to the specified elements and 
quantities, they only apply to information. A transferred order or 
order binds the customer but binds Aircraft Solutions bvba only 
after written confirmation. Alleged inaccuracies in the order 
confirmation must be notified to Aircraft Solutions bvba within 7 
days by registered letter. Then the customer is obliged to take the 
order. If the customer cancels the order, he is obliged to 
reimburse the costs incurred by Aircraft Solutions bvba, the loss 
of profit, as well as any possible damage arising from the 
cancellation. If Aircraft Solutions bvba can not return goods 
belonging to the canceled order to its supplier, the customer is 
obliged to take the goods off against payment of the price. 
 
3. Delivery terms 
The delivery terms stated by Aircraft Solutions bvba are given as 
an approximation, without exceeding them being able to give 
rise to compensation for delay, unless a compensation is 
provided for explicitly and in writing between the parties. In no 
case, even if delay payments are explicitly stipulated, force 
majeure can give rise to compensation and / or dissolution. Are 
expressly regarded as force majeure: interruption of supplies to 
Aircraft Solutions bvba, strikes, lock-out, fire, flood, exceptional 
weather conditions that prevent the execution of the agreement. 
 
4. Transport, risk, decrease 
Unless otherwise agreed in writing, deliveries of goods are 
always made from the factory or depot, or if available from 
Aircraft Solutions bvba, Laakdal or Maastricht Airport. The 
transport from there is always at the expense of the buyer. Goods 
always travel at the risk of the buyer. Purchased goods must be 
purchased within 14 days after the delivery. If the purchase does 
not take place in time, Aircraft Solutions bvba is entitled to 
dissolve the agreement without the intervention of the court and 
all possible damage caused by this will be charged to the 
defaulting buyer. Unless the actual damage increases, a lump 
sum compensation of 30% applies. 
 
5. Complaints 
Complaints with regard to visible and hidden defects must be 
reported immediately to Aircraft Solutions bvba by registered 
mail immediately after penalty, in any case within 8 days. 
Aircraft Solutions bvba reserves the right to carry out repairs in 
kind and to repair defective parts and materials at their own 
expense. With regard to the delivery of goods which Aircraft 
Solutions bvba does not manufacture itself, the guarantee 
obligation of Aircraft Solutions bvba can never be extended or 
extended beyond that of its supplier. 
 
6. Establishing a security by the buyer 
Aircraft Solutions bvba is at all times entitled, before or during 
the execution of the agreement, to demand a deposit or a bank 
guarantee from the customer. As long as this obligation is not 
met, Aircraft Solutions bvba is entitled to suspend all its 
contractual obligations without this giving rise to dissolution or 
any compensation whatsoever. 
 
7. Reservation of ownership 
All goods and installations delivered and placed by Aircraft 
Solutions bvba remain its full property until full payment of the 
price. The customer is not allowed to move, alienate, dispose of 
the goods or installations, in any way whatsoever, before the 
price has been paid in full. 
 

8. Prices 
The prices quoted are net prices. All possible invoice, wealth or 
company taxes or costs, under whatever name, are at the expense 
of the customer. Unless otherwise agreed, prices are not fixed. 
They may increase due to a change in the currency 
denomination, changes in the price of all kinds of raw materials 
and prices of suppliers of Aircraft Solutions bvba under any 
measure of their own or foreign governments. 
 
9. Additional work 
Aircraft Solutions bvba has the authority to carry out additional 
work if necessary due to the established situation on site, to 
solve or to remedy a problem or if requested by the customer. 
Aircraft Solutions bvba is entitled to demand immediate 
payment for the additional works. The proof of delivery of these 
additional works is free. 
 
10. Payment 
Unless otherwise agreed, the payment must reach Aircraft 
Solutions bvba within 8 days after invoicing. This also applies to 
partial or intermediate invoicing of the goods or works. The 
invoices are payable in cash at the registered office of Aircraft 
Solutions bvba unless stated otherwise on the invoice or tender. 
Failure to pay an invoice makes all other claims, even where 
previously different payment facilities agreed earlier, 
immediately due and payable. 
 
11. Liability 
Aircraft Solutions bvba can be held liable for defects and 
shortcomings in respect of the installations and work carried out 
in the amount of the actual damage suffered. Under no 
circumstances can a flat-rate compensation be demanded. 
 
12. Late payment 
Any late payment gives rise to an increase of the invoice amount 
with following percentages on the invoiced amount, without any 
default, and this with a minimum of 100 euros. 
On the disk between 0-6000 euro, 15% 
On the disk between 6000-49500 euros, 10% 
On the disk between 49500-124500 euro, 8% 
On the disk between 124500-250000 euro, 6% 
Above 25000 euros, 4% 
This reimbursement is agreed upon in application of art. 125 
B.W and in derogation from art.1253 paragraph B.W. 
This amount is agreed between the parties in order to avoid all 
problems of proof of the amount of the damage, which is 
brought about after the failure to pay an invoice on time. 
Without prejudice to previous fixed compensation and without 
prejudice to any legal costs and the costs provided for in art. 
1022 Ger.WW. it has been agreed between the parties that from 
the due date of the invoice up to the time of full payment a 
conventional interest of 10% per year will apply. This interest is 
due without any notice of default being required. This provision 
does not prevent Aircraft Solutions bvba from proceeding to 
collection in the event of non-payment. 
 
13. Authority 
All disputes whatsoever, as well as all claims for default, fall 
under the exclusive jurisdiction of the justice of the peace court 
and the courts of the district of Antwerp. 
 


