
BESTEL-, VERKOOPS- & FACTUURVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, factuur of overeenkomst tussen Shedley Vandenabeele, gevestigd te 8760 Meulebeke, Oostrozebekestraat 
196, en met ondernemingsnummer RPR Gent afdeling Kortrijk 0659.864.373 (hierna « SVR Autosport » genoemd) en haar klant (hierna « Klant » genoemd), waarvan de Klant verklaart kennis 
te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden.

Elke bestelling, mondeling of schriftelijk doorgegeven aan SVR Autosport, alsook elke aanvaarding van een offerte, bestelbon of factuur van SVR Autosport, houdt in dat de Klant akkoord 
gaat met onderhavige algemene voorwaarden en van zijn kant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

I. Prijs:

1. De Klant erkent dat de prijs op schriftelijke wijze goed leesbaar, zichtbaar en ondubbelzinnig was aangeduid bij de aanvaarding van de factuur. Prijsaanduiding geschiedt in Euro en 
exclusief B.T.W. dewelke ten laste is van de Klant.

2. Onze prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de bestelling en bevestiging geldende kostprijzen, lonen en dergelijke. Zodoende zijn eventueel gedane prijsopgaven slechts indicatief en niet 
bindend en is SVR Autosport steeds gerechtigd om de overeengekomen prijzen te verhogen, ook al geschiedt dit ingevolge omstandigheden welke bij de aanbieding, aanvaarding of 
bevestiging reeds voorzienbaar waren. Enkel het gefactureerde bedrag is bindend.

• •

7. De vervallen intresten die zich uitstrekken over een eenheid van één volledig jaar na betaalbaarheid van de factuur worden van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling bij de 
hoofdsom van het verschuldigde saldo gevoegd, derwijze dat zij zelf ook intresten opbrengen. Hetzelfde gebeurt met de verschuldigde intrest van de opeenvolgende jaren, die eveneens van 
rechtswege en zonder enige ingebrekestelling op het einde van elke jaarlijkse vervaldag gekapitaliseerd wordt.

8. Alle inning- en protestkosten van de aanvaarde of niet aanvaarde wissel vallen ten laste van de Klant, zonder dat het gebruik van wissels de plaats van betaling wijzigt. Bij het niet 
nakomen van eventuele afbetalingsvoorwaarden en -termijnen, -of deze nu onder de vorm van wissels of andere wijze gegeven zijn-, wordt de ganse schuldvordering ineens opeisbaar.

9. Schuldvergelijking door de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

II. Levering:

10. Alle verbintenissen worden beschouwd als zijnde aangegaan op de zetel van SVR Autosport en zijn aldaar uitvoerbaar.

11. Onze leveringen geschieden ex works (INCOTERMS 1990) op de zetel van SVR Autosport en worden geacht door ons te zijn afgeleverd indien de Klant in gebreke is gebleven ze af te 
halen binnen de

twee weken na melding van levering.

12. De leveringstermijn is slechts van indicatieve aard en SVR Autosport kan geenszins gehouden zijn tot schadevergoeding wegens het verstrijken van de aangeduide leveringstermijn. De 
Klant blijft tot zijn

verbintenissen gehouden. Enkel indien de leveringstermijn met meer dan zes maanden overschreden wordt, kan ontbinding volgen, zonder dat echter schadevergoeding verschuldigd kan 
zijn.

III. Eigendomsbehoud en overdracht van risico

14. De geleverde goederen blijven uitsluitend en volledig eigendom van SVR Autosport tot de volledige voldoening door de Klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door SVR 
Autosport geleverde of

te leveren goederen aan SVR Autosport verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de 
risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de Klant vanaf het ogenblik dat het verkochte goed aan de Klant werd geleverd, of geacht 
werd te zijn geleverd.

IV. Overmacht

15. SVR Autosport kan nooit beschouwd worden als was zij haar contractuele verplichtingen niet nagekomen wanneer de uitvoering van de met de Klant afgesloten overeenkomst vertraagd 
of verhinderd

werd door een geval van overmacht (force majeure). Als overmacht (force majeure) wordt beschouwd het bestaan of het plaatshebben van elke omstandigheid die niet voorzien kon worden, 
onweerlegbaar is en los staat van de wil van de betrokken partijen, en die één van deze laatste verhindert zich te kwijten van zijn kant van de verplichtingen voorzien in het contract (zoals 
bijvoorbeeld, zonder dat deze opsomming limitatief is, bevel van de overheid, mobilisatie, oorlog, epidemie, lock-out, staking, betoging, defecten, brand, overstroming, ontploffing, gebrek 
aan grondstoffen, energie of arbeidskrachten, gewijzigde economische omstandigheden, vandalisme, buitengewone weersomstandigheden, etc.). In elk geval moet de betreffende partijen 
alle nodige maatregelen nemen om er voor te zorgen dat die verplichtingen, beïnvloed door het geval van overmacht, zo snel mogelijk normaal uitgevoerd worden.

16. In geval zich een incident voordoet van economische of commerciële aard dat niet kon voorzien worden na de ondertekening van het contract en waardoor de uitvoering daarvan nadelig 
wordt voor een van de partijen, komen deze terug samen om de situatie te beoordelen en te proberen het oorspronkelijke evenwicht te herstellen. In geval de partijen een akkoord bereiken, 
zal een bijlage de nieuwe bepalingen preciseren voor de uitvoering van het contract. In geval de partijen geen akkoord bereiken en na een periode van een maand na de eerste ontmoeting 
van de partijen, komen de partijen de ontbinding van het contract overeen.

V. Garantievoorwaarden en aansprakelijkheid:

17. De Klant erkent voor het plaatsen van de bestelling een behoorlijke en nuttige voorlichting te hebben verkregen betreffende de kenmerken van het product of de dienst, alsook 
betreffende de bestel-,

verkoops -en factuurvoorwaarden. Het product is in overeenstemming met het redelijk voorziene gebruik en behoeften, zoals verwacht door de Klant.

18. Zichtbare gebreken dienen gemeld binnen de acht dagen na levering. Gebreken in overeenstemming tussen het geleverde goed en de overeenkomst binnen de twee maanden en acht 
dagen na

levering.

19. SVR Autosport is slechts aansprakelijk voor duidelijk aantoonbare leverings-, fabricatie- of materiaalfouten. Garantie wordt verleend door de verkoop op de factuur vermeld. 
Garantietermijn voor nieuwe

goederen geldt gedurende twee jaar vanaf levering. Garantietermijn voor tweedehands goederen geldt gedurende één jaar vanaf levering. Er wordt geen garantie verleent betreffende

slijtageonderdelen, alsook alles wat word ingezet bij motor/autosport wedstrijden, daar dit geen normale, maar extreme gebruiksomstandigheden zijn waarbij geen garantie verleend kan 
worden. Dit zowel van mechanische werkzaamheden alsook sofware, en afstellen van motormanagementsystemen.

20. Garantie vervalt bij verkoop door de Klant aan een derde, voor gebreken tengevolge van een verkeerde manipulatie van het geleverde goed.

21. Garantie vervalt tevens indien de Klant zelf wijzigingen en herstellingen aan het geleverde goed verricht heeft of door derden laat verrichten en/of indien het geleverde op 
onoordeelkundige wijze is

behandeld of onderhouden.

22. Elke garantie vervalt eveneens bij incidenten die voortvloeien uit onverwachte omstandigheden of overmacht (force majeure), net als bij vervangingen of herstellingen die het gevolg zijn 
van de

normale slijtage van het materiaal, van beschadiging of ongevallen die het gevolg zijn van nalatigheid, gebrek aan toezicht of onderhoud en het foutief gebruiken van het materiaal.

23. De Klant neemt er kennis van dat de verstrekte garantie, de hem krachtens de toepasselijke nationale wetgeving toegekende wettelijke rechten betreffende de verkoop van 
consumptiegoederen

onverlet laten.

24. De aansprakelijkheid van SVR Autosport wordt strikt beperkt tot de verplichtingen zoals hier bepaald. De aansprakelijkheid van SVR Autosport is hoe dan ook beperkt tot de 
aansprakelijkheid die

dwingend door de wet is opgelegd. Bovendien kan SVR Autosport op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade, noch voor immateriële schade, die al 
of niet het gevolg is van materiële schade, zoals, zonder dat deze opsomming limitatief is, verlies van exploitatie, welke kosten of uitgaven dan ook als gevolg van de niet-beschikbaarheid 
van het betreffende materiaal, schade geleden door derden, enz.

25. De aansprakelijkheid van SVR Autosport is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door SVR Autosport aan de Klant werd/wordt gefactureerd.

26. De producten van SVR Autosport zijn bestemd voor sport- en racewagens en zijn enkel bedoeld voor gebruik in de motorsport, zelfs indien de installatie gebeurt op voertuigen die door 
de Klant op eigen

verantwoordelijkheid gebruikt worden voor het transport van personen op de openbare weg. De homologatie van deze producten is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant. Indien 
de Klant onderdelen zou monteren of laten monteren door SVR Autosport op een voertuig dat bestemd is voor gebruik op de openbare weg, dan valt dit uitsluitend onder de 
verantwoordelijkheid van de Klant. SVR Autosport kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het feit dat producten niet aangepast zijn voor dergelijk gebruik, noch voor de gevolgen ervan. 
De onderdelen/producten van SVR Autosport dienen te worden gemonteerd door vaklui die gespecialiseerd zijn door ervaring in deze specifieke services en vereisen bijgevolg in sommige 
gevallen aanpassingen bij montage die een meerkost met zich kunnen meebrengen.

27. Tuning en modificatie van motor en motormanagement zijn in België niet toegestaan voor wagens die bestemd zijn voor gebruik op de openbare weg en dewelke niet voorzien zijn van 
een aangepaste homologatie met beschreven wijzigingen. SVR Autosport modificeert geen wagens die bedoeld zijn voor aanwending in het openbaar verkeer en kan daarom niet 
verantwoordelijk gesteld worden voor de mogelijke gevolgen bij gebruik van een door SVR Autosport gemodificeerde wagen op de openbare weg. SVR Autosport benadrukt dat hij 
machines bouwt en dat deze enkel geschikt zijn voor gebruik op circuit of in de autosport. Het utiliseren van dergelijke machines op de openbare weg als auto of eender welk ander voertuig 
is dan ook streng verboden zonder de daartoe voorziene homologatie procedure indien toepasselijk. SVR Autosport is niet aansprakelijk indien de aangeleverde machines of voertuigen over 
al dan niet erkende kentekens of homologaties beschikken die afwijken van of gelijkaardig zijn aan eender welke norm. Elk voertuig of transportmiddel wordt dan ook beschouwd als een 
machine en wordt geacht enkel geschikt te zijn voor de autosport op de daartoe voorziene locaties. SVR Autosport is geen garage voor voertuigen die bestemd zijn voor personenvervoer op 
de openbare weg, wel is SVR Autosport een ontwikkelaar en verbouwer van machines bedoeld voor de race- en autosport die besteed zullen worden op daarvoor bedoelde terreinen.

28. De voertuigen van de Klant worden altijd op zijn/haar risico op de zetel van SVR Autosport gestald. De eigenaar van deze voertuigen blijft verantwoordelijk voor zowel eigen schade als 
mogelijke schade aan derden. Voor voertuigen die 8 dagen na ter beschikkingstelling niet werden afgehaald, wordt er een dagvergoeding aangerekend van 6,20 euro exclusief btw, te 
rekenen vanaf de negende dag.

VI. Betwistingen:

26. Alle betwistingen dienen op straffe van verval schriftelijk te gebeuren en vervallen bij tijdige mededeling.

27. De Klant die de ontvangen factuur niet binnen de acht dagen na ontvangst protesteert, erkent de op de factuur vermelde goederen, alsook een exemplaar van de factuur te hebben 
ontvangen.

28. In geval van betwistingen zijn alleen de hoven en rechtbanken voor het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van SVR Autosport gelegen is, bevoegd. De Belgische wet is 
toepasselijk.

29. Ingeval de Klant zowel in eigen naam tekent, als in naam van de vennootschap waarvoor hij optreedt, zijn beiden solidair en hoofdelijk gehouden tot betaling van de volledige schuld 
zoals voorzien in

huidige voorwaarden.

VII. Deelbaarheid- Nietigheid

32. De nietigheid, ongeldigheid, niet-afdwingbaarheid of niet-tegenstelbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoops- of verhuurvoorwaarden, brengt op geen 
enkele wijze de

geldigheid, afdwingbaarheid of tegenstelbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene verkoops- of verhuurvoorwaarden in het gedrang.

33. ingeval van nietigheid, ongeldigheid, niet-afdwingbaarheid of niet-tegenstelbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoops- of verhuurvoorwaarden, zullen 
partijen alles in het werk stellen om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige clausule die het dichtst aansluit bij de bedoeling en intenties van partijen.


