
ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN SPRINTERBUS  NV 
 

1. Bij het ondertekenen van een bestelbon en / of bij gebreke aan protest, 
gaat de klant zonder voorbehoud akkoord met de algemene 
voorwaarden van SPRINTERBUS  NV (hierna: ‘SPRINTERBUS ’). 
Hierdoor wordt, voor iedere handelsrelatie, de toepassing uitgesloten 
van alle algemene en / of bijzondere voorwaarden van de klant, ook al 
zouden deze niet geprotesteerd zijn en / of voorafgaandelijk deel 
uitgemaakt hebben van de handelsrelatie. 

2. Wanneer in huidige tekst de bewoording voertuig wordt gebruikt, omvat 
dit tevens andere goederen. Elke opsomming kan niets als beperkend 
worden begrepen. De opgegeven bedragen en prijzen zijn steeds excl. 
BTW. 

3. De offertes van SPRINTERBUS , welke een loutere prijsraming zijn, 
zijn niet bindend. Enkel door het ondertekenen van een bestelbon, dan 
wel door een gebrek aan protest in hoofde van de klant en een begin 
van uitvoering (bijv. i.g.v. onderhoud, herstelling, …), komt een 
overeenkomst tot stand en vervalt alle voorgaande, afwijkende 
briefwisseling. De klant aanvaardt dat er afwijkingen mogelijk zijn 
tussen offerte en factuur. 
De door de vertegenwoordigers en agenten van de SPRINTERBUS  
aangegane verbintenissen binden SPRINTERBUS  slechts na haar 
schriftelijke bevestiging. 

4. I.g.v. verkoop onder voorwaarde van financiering is de klant gehouden 
SPRINTERBUS  binnen de twee weken na ondertekenen van een 
bestelbon op de hoogte te brengen van het al dan niet bekomen van 
een financiering. Bij gebreke aan bericht wordt de klant, na het 
verstrijken van de termijn van 2 weken, ontegensprekelijk geacht een 
financiering te hebben bekomen. De klant is in ieder geval gehouden 
alle redelijk inspanningen te doen om een financiering te bekomen. 
I.g.v. verkoop onder voorwaarde van financiering, zal het voertuig ten 
vroegste besteld worden na bevestiging van financiering. 
SPRINTERBUS  behoudt zich het recht voor om de klant eerst om 
bewijs van financiering te verzoeken, vooraleer een voertuig te 
bestellen. 

5. Zo SPRINTERBUS , ingevolge de prijsstijging van een element dat tot 
de vaststelling van haar prijs bijdraagt (bijv. grondstoffen, uurloon, …), 
verplicht is de prijs te verhogen (tussen de bestelling en levering), 
behoudt SPRINTERBUS  zich het recht voor de prijsstijging al dan niet 
door te rekenen aan de klant. De berekening van de prijsstijging zal 
enkel betrekking hebben op de parameter verantwoordelijk voor de 
prijsstijging en maximaal op 80% van de eindprijs Slechts wanneer de 
verhoging meer dan 10% van de totale prijs bedraagt, heeft de klant het 
recht om binnen de 10 dagen na melding van de nieuwe prijs, de 
bestelling kosteloos te annuleren. Een verhoging van BTW, fiscale 
lasten, e.d., geeft geen recht op annulatie. 
Tussen het tijdstip van bestelling en levering behoudt SPRINTERBUS  
zich het recht voor om de modellen te wijzigen, welke wijziging de klant 
gehouden is te aanvaarden, zonder enig recht op vergoeding en / of 
vermindering van de prijs, in zoverre het geen belangrijke wijziging(en) 
betreft. 

6. SPRINTERBUS  kan te allen tijde en zonder enige motivering betaling 
van een voorschot eisen vooraleer enig levering en / of werk uit te 
voeren. Het voorschot zal nadien verrekend worden. I.g.v.l een positief 
saldo ten gunste van de klant (bij verrekening of terugbetaling om welke 
reden ook), zal SPRINTERBUS  geenszins gehouden zijn tot betaling 
van enige interest. 

7. De prestaties van SPRINTERBUS  kunnen uitsluitend aangemerkt 
worden als een middelenverbintenis. 

8. Het voertuig wordt standaard geleverd met een European Certificate of 
Conformity. SPRINTERBUS  biedt geen garanties betreffende 
overeenstemming met, noch is zij verantwoordelijk voor het voldoen 
aan strengere nationale regelgeving en / of het bekomen van 
afwijkende nationale certificeringen / keuringen.  

9. SPRINTERBUS  kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor de 
door derden uitgevoerde werkzaamheden aan het voertuig. 
SPRINTERBUS  is geenszins verplicht de kwaliteit van de 
werkzaamheden te controleren en / of de werkzaamheden te 
beoordelen. 

10. Alle herstellingen / vervangingen, ook al werden deze niet uitdrukkelijk 
besteld door de klant, worden door deze aanvaard op het ogenblik van 
afhaling.  

11. De opgegeven (levering, herstel e.a.)termijnen zijn slechts benaderend 
en geenszins bindend voor SPRINTERBUS . Geen enkele vertraging, 
welke de oorzaak ook is, kan aanleiding geven tot enige 
schadevergoeding of annulering. 

12. Alle facturen zijn contant betaalbaar bij afhaling van het voertuig. Alle 
facturen die onbetaald gebleven zijn op hun vervaldag geven, van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op een verwijlintrest van 
10 % per jaar vanaf vervaldatum der factuur, alsmede op een 
schadebeding t.b.v. 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 
40,00 EUR (zonder dat deelbetalingen kunnen leiden tot een 
vermindering van het schadebeding). 
De klant kan geen compensatie doorvoeren tussen wederzijdse 
facturen / vergoedingen. 
Bij gebreke aan tijdige en / of volledige betaling worden alle bedragen, 
al dan niet gefactureerd en al dan niet vervallen, onmiddellijk opeisbaar. 
Tevens heeft SPRINTERBUS  het recht al haar prestaties op te 
schorten. 

13. Alle verkochte goederen blijven eigendom van SPRINTERBUS  tot 
algehele betaling (hoofdsom, interesten, schadebeding, vergoedingen, 
kosten, …). Zolang de eigendom niet is overgedragen, dient de klant de 
voertuigen te merken als eigendom van SPRINTERBUS , voor de 
volledige waarde te verzekeren en is het haar geenszins toegelaten de 
voertuigen op welke manier dan ook te bezwaren of vervreemden. De 
klant dient steeds op eigen kosten de eigendom van SPRINTERBUS  
te vrijwaren en haar op de hoogte te houden van elke handeling m.b.t. 
het voertuig. 
SPRINTERBUS  kan op elk ogenblik, op kosten en risico van de klant, 
de klant verzoeken haar eigendommen per direct terug te bezorgen (op 
een aan te geven plaats in België), dan wel deze goederen doen 
terugnemen bij gebreke aan vrijwillig gevolg door de klant. In 

voorkomend geval is SPRINTERBUS  tevens gerechtigd op een 
schadevergoeding van 30% van de totale prijs van het voertuig. 

14. Klachten dienen SPRINTERBUS  gemotiveerd te bereiken binnen 8 
dagen (i.v.m. herstellingen en / of aankopen) na afhaling van het 
voertuig, dan wel (i.v.m. facturatie) na verzending der factuur. Klachten 
leiden er niet toe dat de klant zijn verplichtingen kan en mag 
opschorten, dan wel dat deze gerechtigd zou zijn voertuigen in te 
houden. 

15. Wanneer het voertuig ter beschikking van de klant is, brengt 
SPRINTERBUS  de klant hiervan op de hoogte, welke gehouden is het 
voertuig binnen de 8 dagen af te halen. Bij gebreke aan tijdige afhaling 
is SPRINTERBUS , van rechtswege en zonder ingebrekestelling, 
gerechtigd op een minimum(stand)vergoeding ten bedrage van 150,00 
EUR, per dag en per voertuig. 
Daarenboven is SPRINTERBUS  gerechtigd, naar haar keuze, de 
gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen, dan wel de 
ontbinding van de overeenkomst lastens de klant en dit ten vroegste na 
een ingebrekestelling daartoe. I.g.v. ontbinding is SPRINTERBUS  
gerechtigd op een bijkomende forfaitaire schadevergoeding t.b.v. 25% 
van de totale prijs van de overeenkomst. I.g.v. gedwongen uitvoering 
bedraagt de genoemde, bijkomende schadevergoeding 10%. 
I.g.v. verzending wordt een voertuig steeds op eigen risico en kosten 
van de klant verstuurd, wat ook de wijze van verzending is. Alle kosten 
verbonden aan verzending (o.m.: verpakking, verzekering, …) zijn 
tevens ten laste van de klant. 
Het voertuig worden geacht verkocht te zijn in de zetel van 
SPRINTERBUS .  

16. Goederen worden niet teruggenomen. 
17. De klant erkent het retentierecht van SPRINTERBUS  op het voertuig 

zolang de factuur (m.i.v. interesten, schadebedingen, procedurekost, 
…) en elke andere vergoeding niet volledig betaald is. Dit retentierecht 
kan tevens uitgevoerd worden op andere voertuigen van de klant, 
welke niet het voorwerp uitmaken van de factuur / vergoeding. 

18. Het proefrijden geschiedt, voor rekening en op risico van de klant, die 
desgevallend SPRINTERBUS  zal vrijwaren tegen iedere aanspraak ter 
zake. 

19. Alle nieuwe verkochte voertuigen zijn gewaarborgd cfr. de 
fabrieksgarantie, met een maximum van 24 maanden. De klant erkend 
de fabrieksgarantie te hebben ontvangen. Alle herstellingen door 
SPRINTERBUS  zijn gewaarborgd voor een termijn van 3 maanden. 
Deze waarborg is beperkt tot het herstel, dan wel indien herstel niet 
mogelijk is, de vervanging van nieuwe mechanische onderdelen die 
een door SPRINTERBUS  erkend gebrek vertonen. Het is 
SPRINTERBUS  steeds toegelaten onderdelen te vervangen door 
tweedehandsonderdelen. De onder waarborg vervangen stukken 
worden eigendom van SPRINTERBUS . In geen geval kan 
SPRINTERBUS , buiten de waarborgherstelling en / of -vervanging, 
gehouden zijn tot enige schadevergoeding. Alle kosten inherent aan de 
vervanging onder waarborg zoals o.m. uurlonen, verplaatsingskosten, 
sleepkosten e.a. blijven steeds ten laste van de klant. 
De waarborg vervalt in ieder geval wanneer het voertuig niet 
onderhouden is zoals verwacht mag worden en / of onderhevig is 
geweest aan niet conform gebruik en / of elke vorm van manipulatie (in 
de meest ruime zin) door de klant / derde.  

20. SPRINTERBUS  is enkel aansprakelijk voor haar bedrog, grove 
nalatigheid en / of grove fouten en is niet aansprakelijk voor verborgen 
gebreken, noch voor onrechtstreeks schade, verliezen, derving van 
winsten, …. Zichtbare gebreken worden geacht aanvaard te zijn bij 
ophaling. De aansprakelijkheid van SPRINTERBUS , contractueel en / 
of buitencontractueel, is in ieder geval beperkt tot de directe schade en 
tot het bedrag gedekt door haar verzekering. Bij gebreke aan dekking, 
om welke reden dan ook, geldt een beperking tot een bedrag van 
maximaal 20.000,00 EUR. 

21. Het is SPRINTERBUS  te allen tijde toegelaten een hogere schade aan 
te tonen boven de forfaitaire vergoedingen in huidige voorwaarden. 

22. De Rechtbanken te Antwerpen, afdeling Turnhout (België),zijn 
uitsluitend bevoegd voor de regeling van alle geschillen tussen 
SPRINTERBUS  en de klant. 
Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de handelsrelatie 
tussen SPRINTERBUS  en de klant, met uitsluiting van art. X.1-25 
WER, art. X.26-X.34 WER en art. X.35-X.40 WER  (voor zover het een 
contractspartij betreft die niet werkzaam is op het Belgische 
grondgebied) en met uitsluiting van het VN verdrag betreffende de 
internationale verkoop van roerende goederen.  

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD 


