
Algemeen: 
De bevestiging van een offerte of uitvoeren van een bestelling of het online doorsturen van een bestelling, brengt automatisch en onherroepelijk de 
aanvaarding van de hierna vermelde voorwaarden met zich mee.  
 
Artikel 1 : Aanbod – Offertes: 
De offertes van Bosman N.V. zijn steeds vrijblijvend tot op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, doch vervallen automatisch bij niet 
uitdrukkelijke aanvaarding ervan binnen de 30 dagen na de offerte datum. Na deze termijn zal de klant zich niet meer op de eerder opgegeven prijs 
en/of voorwaarden kunnen beroepen. Indien er tijdens deze 30 dagen toch wijzigingen zouden ondergaan onafhankelijk van de wil van Bosman N.V. 
behoud deze zich het recht voor de prijzen en voorwaarden op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de 8 dagen na 
dat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht de overeenkomst op te zeggen. Bosman N.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht om een 
bestelling te weigeren zonder dat daartoe enige motivatie dient gegeven te worden en zonder dat de klant daarbij aanspraak zal kunnen maken op 
enige vorm van schadevergoeding vanwege Bosman N.V. 
 
Artikel 2 : Prijzen: 
De prijzen van Bosman N.V. zijn steeds exclusief BTW en worden uitgedrukt in Euro en dienen in deze munt betaald te worden. 
 
Artikel 3 : Betalingsvoorwaarden: 
Alle facturen zijn contant betaalbaar. Eventuele afwijkende betalingscondities worden steeds uitdrukkelijk vermeld op de offertes, verkooporders en 
facturen. In geval van bestelling van specifieke, niet courante goederen en/of goederen die niet op voorraad worden gehouden door Bosman NV, 
kan een voorschot van 30% bij de bestelling worden aangerekend. Elke factuur die niet volledig betaald is op haar vervaldag heeft ook tot gevolg dat 
alle andere facturen onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn of indien 
afbetalingsmodaliteiten bedongen werden. In geval van niet betaling van één of meerdere facturen op de vervaldag, behoudt Bosman N.V. zich het 
recht voor een bestelling of levering op te schorten tot integrale betaling van al haar facturen ontvangen wordt en zonder dat de klant daarbij 
aanspraak zal kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de 
vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een 
forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag. De betaling van de facturen kunnen echter nooit afhangen van een 
eventuele lopende garantieprocedure, vervanging of herstelling van verkochte goederen. Zolang de geleverde of afgehaalde goederen niet werden 
betaald blijven deze eigendom van Bosman N.V. In geval van betwisting zijn de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats 
waar de verbintenissen (waarover het geschil loopt of één ervan) zijn ontstaan of waar zij (zijn of moeten) worden uitgevoerd. Belgisch recht is van 
toepassing op deze overeenkomst. 
 
Artikel 4 : Levering- en uitvoeringstermijnen: 
De door Bosman NV opgegeven leverings- en/of uitvoeringstermijnen, zijn steeds louter indicatief en zijn in geen geval een resultaatsverbintenis. In 
geen geval kan een gedeeltelijke of vertraagde levering, om welke reden ook, aanleiding geven tot de annulering of verbreking van de bestelling 
door de klant en/of tot enige schadevergoeding door Bosman NV. De goederen worden verzonden en/of geleverd op risico van de klant tenzij in 
geval van opzet of grove schuld in hoofde van  de vervoerder. De Vervoerkosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de klant. 
 
Artikel 5 : Klachten: 
In geval van levering of afhaling van goederen, dient de klant de verpakking op eventuele beschadigingen na te kijken en dienen de geleverde of 
afgehaalde hoeveelheden nagezien te worden alsook de staat van de goederen. Enkel klachten onmiddellijk bij levering of afhaling gemeld, zullen 
kunnen aanvaard worden .De ingebruikname of verwerking van de geleverde goederen door de klant zal steeds aanzien worden als de aanvaarding 
ervan en derhalve geen aanleiding kunnen geven tot klachten wegens gebreken die als zichtbaar worden gekwalificeerd. Klachten inzake de 
conformiteit van de geleverde of afgehaalde goederen moeten aan Bosman N.V. schriftelijk worden gemeld binnen de 8 kalenderdagen na levering 
of afhaling en alleszins voor het gebruik/montage of voortverkoop van de goederen. 
 
Artikel 6 : Verbreking van de overeenkomst: 
De klant neemt er uitdrukkelijk kennis van dat de door Bosman NV verkochte goederen steeds specifieke goederen betreft voor welbepaalde types 
voertuigen van een specifieke constructeur en deze niet onderling uitwisselbaar zijn en of geschikt zijn voor andere type voertuigen. Aan de klant die 
de overeenkomst tot het leveren van goederen zou annuleren na de effectieve orderbevestiging , doch voor levering, kan Bosman N.V. een 
forfaitaire schadevergoeding eisen ten belopen van 20% van de totale bestelwaarde met een minimum van €100 en dit onder uitdrukkelijk 
voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen. Indien de bestelde goederen dermate specifiek  en niet frequent verkoopbaar zijn 
(b.v. een onderdeel voor een zeldzame of oudere wagen) kan de koper onmogelijk de bestelling annuleren en zal deze steeds de totale 
bestelwaarde moeten voldoen. De bestelling kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot 
uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van andere partij, e.d. Bosman N.V. behoud zich tevens het recht voor om de 
overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk 
onvermogen van de klant. 
 
Artikel 7 : Afbeeldingen, tekeningen, productinformatie: 
Afbeeldingen, productinfo, gebruiksaanwijzingen, tekeningen en dergelijke meer, worden enkel en alleen ter inlichting gegeven en brengt voor 
Bosman N.V. geen enkele contractuele of buiten contractuele verplichtingen en/of aansprakelijkheid met zich mee. Alle informatie die door Bosman 
N.V. aan de klant verstrekt wordt zal beschouwd worden als confidentieel en is niet voor publicatie of openbaring vatbaar.  
 
Artikel 8 : Terugname: 
Door de klant aangekochte goederen kunnen worden teruggenomen na voorafgaand akkoord en enkel onder volgende voorwaarden: 
-De aanvraag tot terugname dient te gebeuren binnen de 15 kalenderdagen na levering of afhaling en enkel op vertoon van het originele 
aankoopdocument (verkooporder of factuur) 
- Enkel via een volledig correct ingevuld retourformulier, deze kan de klant terugvinden en downloaden op de website van Bosman N.V. 
- De goederen mogen geen uiterlijke kenmerken vertonen van montage en/of beschadiging. Alsook de verpakking moet origineel/onvervuild en 
onbeschadigd zijn ! 
 
Artikel 9 : Garanties: 
Door de klant aangekochte goederen komen enkel in aanmerking voor garantie volgens hierna vermelde voorwaarden. 
De garantieperiode mag niet verstreken zijn. (deze is verschillend naargelang de aard van het product en kan worden opgevraagd bij Bosman N.V.)  
De klant moet een volledig correct ingevuld garantieformulier kunnen voorleggen, deze kan de klant terugvinden en downloaden op de website van 
Bosman N.V.  
Indien er bij de garantieprocedure het veld “extra kosten” word aangevinkt, dienen alle bewijzen (factuur) te worden toegevoegd die hierop 
betrekking hebben. Aanvragen van extra kosten zijn steeds onder voorbehoud van aanvaarding door de fabrikant ! 
Indien dit gaat om een wagen specifiek onderdeel moet de klant steeds een kopij van het inschrijvingsformulier of gelijkvormigheidsattest toevoegen 
aan het garantieformulier.  
Wanneer de klant kiest voor onmiddellijke vervanging van het onderdeel, zal dit onderdeel steeds worden aangerekend aan de klant in afwachting 
van de goedkeuring van het garantieverslag. 
De klant zal steeds het garantieverslag ontvangen van Bosman N.V. bij goedkeuring zal het bedrag vermeld in dit verslag eventueel inclusief de 
extra kosten integraal worden terugbetaald aan de klant. 


