
 Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op de relatie tussen MPA en de klant en dit voor 
elke dienst die MPA aanbiedt (verkoop/verhuur). Zij gelden met uitsluiting van de algemene (aankoop-) 
voorwaarden van de klant, tenzij voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. In 
dat laatste geval behouden deze algemene voorwaarden hun aanvullende werking.

1.  ALGEMENE BEPALINGEN

1.1.  BESTELLINGEN
 De klant kan ter plaatse in de winkel, schriftelijk (e-mail, fax) of telefonisch bestellingen plaatsen bij MPA 

voor de aankoop van producten of de verhuur van toestellen. De bestelling dient duidelijk de gewenste 
producten (en/of toestellen) te bevatten, de gewenste hoeveelheden, de contactgegevens van de klant en de 
handtekening van een persoon die bevoegd is om namens de klant bestellingen te plaatsen. Professionele 
klanten van MPA zullen hiervoor voorafgaand aan elke bestelling een lijst overmaken aan MPA van personen 
die in hun naam en voor hun rekening bestellingen kunnen plaatsen. Bestellingen die geplaatst worden door 
personen op de lijst, worden (behoudens anders luidende melding) steeds geacht in naam en voor rekening 
van de klant te gebeuren. MPA heeft het recht bestellingen te weigeren van andere personen dan deze die 
voorkomen op de lijst. Bestellingen binden MPA slechts nadat zij de bestelling schriftelijk bevestigd heeft en/
of na aanvang van de uitvoering. De levering van de bestelling zal zo spoedig mogelijk gebeuren door MPA. 
Leveringstermijnen zijn steeds indicatief en een overschrijding van deze termijn kan geen aanleiding geven 
tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding lastens MPA. Gedeeltelijke leveringen door MPA 
zijn steeds toegestaan.In geval van annulering door de klant van een bestelling na bevestiging en/of aanvang 
van de uitvoering door MPA, is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan MPA gelijk aan het bedrag 
van de niet afgenomen goederen of diensten (incl. belastingen, taksen en kosten), onverminderd het recht 
van MPA om een vergoeding van haar reële schade of om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen.

1.2 LEVERINGEN - TRANSPORT
 Leveringen door MPA (van zowel aangekochte goederen als gehuurde toestellen) gebeuren Ex Works 

(Incoterms 2010), tenzij voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Vanaf de 
ter beschikkingstelling aan de klant van de goederen en/of gehuurde toestellen in de gebouwen van MPA, 
zijn het risico en de kosten voor rekening van de klant. Indien de goederen en/of gehuurde toestellen bij 
MPA worden afgehaald, gebeurt het laden en lossen geheel onder de verantwoordelijkheid van de klant 
(ongeacht of ze hierbij assistentie krijgen van aangestelden van MPA). De klant is aansprakelijk voor schade 
en/of ongevallen die veroorzaakt worden tijdens het laden en lossen en het vervoer ervan. De klant zal 
onder meer toezien dat het geladen voertuig steeds voldoet aan de wettelijke voorschriften terzake, onder 
meer inzake het signalisatie en laadgewicht. Noch MPA, noch haar aangestelden kunnen de klant hierover 
adviseren en MPA draagt terzake geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. De goederen en/
of gehuurde toestellen worden vervoerd op kosten en op risico van de klant, zelfs indien het transport 
door MPA verzorgd wordt. In dat geval treedt MPA enkel op als mandataris van de klant. Dit impliceert ook 
dat de klant verantwoordelijk is voor de toegang tot de werf en/of site hij onder meer ervoor moet zorgen 
dat er voldoende en correcte signalisatie voorhanden is en dat de toegangswegen tot de werven en/of 
sites behoorlijk aangelegd, onderhouden, bereikbaar en berijdbaar zijn. MPA kan niet aansprakelijk gesteld 
worden voor eventuele schade veroorzaakt door de levering en/of het op- en afrijden van de werf en/of site 
via deze toegangswegen.

1.3.  PRIJS - BETALING
 De prijs is deze welke voorkomt in de orderbevestiging of factuur van MPA. Prijscalculaties zijn indicatief 

en niet bindend. Opgegeven prijzen zijn steeds in Euro en exclusief belastingen, taksen en kosten, 
transportkosten, … zoals vermeld in de prijsofferte, tenzij voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk 
anders wordt overeengekomen. Facturen van MPA zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van 
MPA. De betaling gebeurt contant bij ophaling en/of levering van het gekochte of gehuurde goed, 
behoudens andersluidende vermelding op de factuur. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één 
vervallen factuur maakt alle facturen verzonden aan de koper onmiddellijk opeisbaar. Bij niet-betaling 
van een factuur op haar vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest 
verschuldigd op het openstaande factuurbedrag, van dag tot dag berekend aan de interestvoet 
overeenkomstig de wet van 02.08.02 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij 
handelstransacties, evenals een forfaitaire schadevergoeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten 
berekend op 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van € 125,00,-. De klant kan geen 
schuldvergelijking toepassen. Eventuele protesten met betrekking tot de factuur (andere dan gebreken 
of niet-conformiteit van de levering) moeten geformuleerd worden binnen een vervaltermijn van  
8 werkdagen volgend op de verzenddatum van de factuur.

1.4.  AANSPRAKELIJKHEID
 Onverminderd bepalingen van dwingend recht, kan MPA niet aansprakelijk worden gesteld voor 

onrechtstreekse schade, d.i. andere schade dan gebreken in de gekochte goederen en/of gehuurde 
toestellen (onder meer: schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade 
aan derden, verlies van inkomsten, …), en is haar aansprakelijkheid steeds beperkt tot de prijs van de 
geleverde goederen en/of gehuurde toestellen. Alle gevallen van overmacht, zoals hierna gedefinieerd, 
ontslaan MPA van haar aansprakelijkheid voor wat betreft het niet uitvoeren van haar verplichtingen onder 
deze overeenkomst. In geval van overmacht is MPA gerechtigd de overeenkomst voor zover deze nog niet 
is uitgevoerd hetzij gedurende de overmachtsperiode op te schorten hetzij te annuleren zonder dat MPA 
gehouden is tot schadevergoeding. Onder “overmacht” wordt, voor de toepassing van deze algemene 
voorwaarden, verstaan: iedere gebeurtenis waar MPA redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen 
maar niet beperkt tot stakingen, lockout, vertragingen of onderbrekingen in het vervoer, oorlogsdaden, 
oproer, brand, bevelen, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, het niet kunnen 
verkrijgen van aardgas en/of andere brandstoffen, bevoorradingsmoeilijkheden, materieelschaarste of 
gebrek aan producten, weersomstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk moeilijk 
of onmogelijk maken, fouten of vertragingen ten laste van leveranciers van MPA, daden van derden, ... 
ongeacht of deze problemen zich voordoen bij MPA of bij de leverancier waarvan MPA de goederen betrekt 
en zonder dat MPA verplicht is de invloed daarvan aan te tonen.

1.5.  OPSCHORTING PRESTATIES
 MPA behoudt zich het recht voor om ten alle tijden en zonder voorafgaande ingebrekestelling via schriftelijke 

kennisgeving haar verbintenissen ten aanzien van de klant op te schorten wanneer de klant zijn (betalings-) 
verbintenissen niet tijdig of niet volledig naleeft, of wanneer de solvabiliteit van de klant in het gedrang 
is. De solvabiliteit van de klant wordt onweerlegbaar vermoed in het gedrang te zijn wanneer één van de 
volgende omstandigheden zich voordoet: de omstandigheden bedoeld in artikels 11, 98, 332 en 633 W. 
Venn., RSZ -dagvaarding, WCO -of faillissementsaanvraag. MPA kan in dat geval (bijkomende) waarborgen 
eisen alvorens haar verbintenissen uit te voeren. MPA kan er ook voor kiezen om de overeenkomst middels 
schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren.

1.6.  SLOTBEPALINGEN
 Indien een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig en/of onuitvoerbaar zou blijken, blijven 

de andere bepalingen niettemin onverkort van kracht en zal de getroffen bepaling toepasbaar zijn in de door 
de wet toegestane mate en in die zin vervangen worden. Afstand van een bepaald recht (al dan niet vervat 
in deze algemene voorwaarden) door MPA moet steeds uitdrukkelijk en schriftelijk worden bevestigd door 
MPA en kan niet impliciet worden afgeleid uit bepaalde gedragingen en/of omstandigheden. In de mate dat 
MPA effectief afstand heeft gedaan van een bepaald recht, laat dat haar overige rechten (en bepalingen van 
deze algemene voorwaarden) onverlet. De relatie tussen MPA en de klant wordt exclusief beheerst door 
het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Geschillen tussen MPA en de klant zullen 
uitsluitend behandeld worden door de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling 
Hasselt.

2.  SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR DE VERKOOP VAN PRODUCTEN

2.1.  EIGENDOMSVOORBEHOUD
 De gekochte goederen blijven eigendom van MPA totdat de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) 

door de klant is betaald. Zolang dit eigendomsvoorbehoud geldt, is het de klant verboden de koopwaar op 
enigerlei wijze te vervreemden, over te dragen of te vermengen met enig ander product. Ingeval de klant 
de geleverde zaak vervreemdt of overdraagt aan een derde, terwijl de klant de volledige prijs (hoofdsom, 
interesten, kosten) nog niet heeft voldaan aan MPA, gaat de schuldvordering van de klant ten aanzien van 
deze derde van rechtswege over op MPA , zonder afbreuk te doen aan de gehoudenheid van de klant. De 
klant zal deze derde hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

2.2.  OMRUILING - GEBREKEN
 Goederen kunnen omgeruild worden binnen de 7 dagen na hun aankoop mits voorlegging van een origineel 

aankoopbewijs en op voorwaarde dat de goederen zich nog in de verpakking bevinden en deze verpakking 
ongeopend en onbeschadigd is. Klachten betreffende zichtbare gebreken of niet-conforme levering dienen 
op straffe van verval van de klacht onmiddellijk, voorafgaand aan enige ingebruikname, door de klant 
te worden gemeld en dit uiterlijk 8 dagen na de levering (ongeacht of er reeds gefactureerd werd). De 
klant verbindt zich ertoe bij de levering onmiddellijk de geleverde goederen aan een grondig onderzoek te 
onderwerpen. MPA heeft enkel een leveringsplicht conform de specificaties vermeld op de leveringsbon, 
en heeft in geen geval een adviesverplichting noch een onderzoeks- en/of waarschuwingsverplichting. Bij 
gebruik of de eventuele voortverkoop van de goederen vervalt de aansprakelijkheid van MPA. Klachten 
betreffende verborgen gebreken dienen op straffe van verval van de klacht, door de klant per aangetekend 
schrijven te worden gemeld aan MPA binnen 8 werkdagen volgend op de dag waaropde klant het verborgen 
gebrek ontdekte of redelijkerwijze had moeten ontdekken. De rechtsvordering met betrekking tot gebreken 
in de geleverde goederen dient door de klant te worden ingesteld binnen een termijn van 60 dagen volgend 
op de melding ervan overeenkomstig deze bepaling. Klachten en/of geschillen, van welke aard ook, verlenen 
de klant niet het recht om de nakoming van zijn verbintenissen jegens MPA op te schorten. Indien de klacht 
gegrond is, heeft MPA naar keuze het recht om (1) de gebrekkige of niet-conforme goederen te vervangen, 
om (2) de gebrekkige of niet-conforme goederen te herstellen of aan te passen, of om (3) de overeenkomst 
te ontbinden en de gebrekkige of niet-conforme goederen terug te nemen.

3.  SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR DE VERHUUR VAN TOESTELLEN

3.1.  PRIJZEN - VOORSCHOT - WAARBORG
 MPA heeft het recht om bij het plaatsen van de bestelling een voorschot te vragen ten bedrage van maximaal 

25% van de huurprijs (incl. BTW). Daarnaast heeft MPA ook het recht om een waarborg te vragen voor het 
gehuurde toestel ten bedrage van maximum 25% van de aankoopwaarde van dit toestel en de meegeleverde 
toebehoren (incl. BTW). Deze waarborg strekt ertoe (een deel van) de schade te vergoeden in geval van 
diefstal of beschadiging. Behoudens wanneer anders overeengekomen, zijn de prijzen voor de verhuur 
steeds dagprijzen. Deze prijzen zijn excl. onderhoud, transport, reiniging, verzekering en andere toeslagen 
(inclusief eventuele boetes).

3.2. LEVERING
 Voor de ingebruikname onderwerpt de klant het gehuurde toestel aan een grondig onderzoek om 

beschadigingen en defecten op te sporen. Eventuele beschadigingen of gebreken aan het gehuurde toestel 
dienen door de klant voor de ingebruikname gemeld te worden aan MPA. In voorkomend geval is elk verder 
gebruik van het toestel verboden tot op het ogenblik dat MPA hiervoor terug toestemming verleent. Door 
het gehuurde toestel in gebruik te nemen, erkent de klant dat hij het toestel in goede staat (en behoordelijk 
functionerend) heeft meegekregen van MPA. Hij zal er zorg voor dragen als een goed huisvader. Dit impliceert 
onder meer dat de klant ook de nodige voorzorgen zal nemen om diefstal, verlies en beschadigingen te 
vermijden en het toestel volgens de regels van de kunst dagelijks zal onderhouden.

3.3.  TERUGGAVE
 De klant is verplicht het gehuurde toestel in dezelfde staat terug te bezorgen aan MPA als waarin zij 

het goed heeft meegekregen bij de aanvang van de huurtermijn. Het gehuurde toestel zal door de klant 
voorafgaand aan de teruggave gereinigd worden, bij gebreke waaraan een forfaitaire schadevergoeding 
van 150 EUR verschuldigd is (onverminderd het recht van MPA haar hogere schade te vorderen). De 
terugbezorging zal steeds gebeurden binnen de tussen partijen overeengekomen termijn. De terugbezorging 
zal steeds gebeuren tijdens de openingsuren van de winkel van MPA, tenzij partijen schriftelijk anders 
zijn overeengekomen. Bij laattijdige (of onvolledige) terugbezorging zal MPA een bijkomende huurkost in 
rekening brengen ten bedrage van 150 % van de overeengekomen dagprijs, behoudens wanneer partijen 
voorafgaand aan het einde van de huurtermijn overeengekomen waren om deze te verlengen.

3.4.  GEBRUIK
 De gehuurde toestellen (en alle onderdelen en toebehoren) blijven te allen tijde de eigendom van MPA. Het 

is de klant niet toegestaan het gehuurde toestel te vervreemden, te verpanden, onder te verhuren of ter 
beschikking te stellen van derden die niet onder zijn rechtstreekse verantwoordelijkheid en/of gezag staan. 
In geval van beslag bij de klant zal de klant de instrumenterende deurwaarder onmiddellijk op de hoogte 
brengen van de eigendomsrechten van MPA. De klant zal er zorg voor dragen dat de personen die het 
gehuurde toestel bedienen, beschikken over voldoende kennis en ervaring.

3.5.  SCHADE EN VERLIES
 De klant is aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadigingen aan het gehuurde toestel, ongeacht wat 

de oorzaken hiervan zouden zijn en inclusief onrechtstreekse schade die hierdoor wordt veroorzaakt (zoals 
onder meer doch niet beperkt tot gederfde inkomsten). In geval van diefstal of verlies is de klant gehouden 
om binnen de 24u hiervan aangifte te doen en een kopie hiervan te overhandigen aan MPA. In geval van 
verlies en/of diefstal (alsmede in geval van een total loss) is de klant gehouden het gehuurde toestel te 
vergoeden aan de dagwaarde, de welke niet lager kan zijn dan driemaal het bedrag van de tussen partijen 
overeengekomen huurprijs. MPA zal na de terugbezorging het gehuurde toestel onderwerpen aan een 
onderzoek en dit binnen de 7 dagen volgend op de teruggave van het gehuurde toestel. Indien er geen 
beschadigingen zijn aangebracht, wordt het bedrag van de waarborg (middels overschrijving) terugbetaald 
aan de klant. Indien er toch beschadigingen zijn (of in geval van diefstal), dan heeft MPA het recht om het 
bedrag van de door haar geleden schade onmiddellijk te compenseren met het bedrag van de huurwaarborg 
(onverminderd haar recht om haar reële schade te vorderen). In geval van betwisting door de klant, zal deze 
zich wenden tot de rechtbank van koophandel teneinde een deskundige te horen aanstellen om de door MPA 
geleden schade tegensprekelijk te begroten. De kosten voor deze deskundige zijn ten laste van de klant.

ALGEMENE (VERKOOP- EN LEVERINGS)VOORWAARDEN VAN 
MPA NV - BOUWSPECIALITEITEN LUMMEN & LILLE


