
ALGEMENE VOORWAARDEN 
BANDENBEHEER W.N. BVBA

1 - TOEPASSELIJKHEID
1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna de “voorwaarden”) zijn van toepassing op alle 
aanbiedingen, offertes, facturen, leveringen, transport en diensten van BVBA Bandenbeheer 
W.N., met zetel gevestigd te 2550 Waarloos, Oude Waarloossteenweg 61, RPR Antwerpen 
0843.991.258 (hierna “Bandenbeheer W.N.”) en op alle overeenkomsten tussen enerzijds 
Bandenbeheer W.N. en anderzijds de Opdrachtgever (zoals hierna gedefinieerd), tenzij er 
uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken. Deze voorwaarden primeren steeds op de 
voorwaarden van de Opdrachtgever of van een derde, tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk 
anders wordt overeengekomen.
1.2. Op alle diensten verricht door Bandenbeheer W.N. zijn steeds de meest recente versie van 
deze voorwaarden van toepassing. Bandenbeheer W.N. is gerechtigd deze voorwaarden te 
wijzigen en de actuele versie van de voorwaarden is publiek beschikbaar op de website van 
Bandenbeheer W.N..

2 - DEFINITIES
In deze voorwaarden zullen de hieronder vermelde begrippen, de volgende betekenis hebben:
2.1. Opdrachtgever: de partij waarmee Bandenbeheer W.N. een overeenkomst sluit.
2.2. Goederen: de goederen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken tussen 
Bandenbeheer W.N. en de Opdrachtgever, waaronder, doch niet beperkt tot wielstellen, 
banden, velgen, skiboxen, bagagedragers, allerhande rollend materiaal en onderdelen van de 
voorgaanden.
2.3. Serviceperiode: de periode waarbinnen Bandenbeheer W.N. haar diensten levert, en deze 
Serviceperiode bedraagt tenzij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken, maximaal 
8 maanden. 

3 - AANBIEDING
3.1. De opdracht is beperkt tot de diensten die in de schriftelijke aanbieding (offerte) en/of 
overeenkomst uitdrukkelijk zijn omschreven, inclusief alle latere en schriftelijke wijzigingen.
3.2. Tenzij in de aanbieding (offerte) anders is vermeld, is de aanbieding (offerte) vrijblijvend en 
heeft zij een geldigheidsduur van 30 dagen.
3.3. De aanvaarding van een opdracht en overeenkomst komt tot stand doordat ofwel (i) een 
door Bandenbeheer W.N. uitgebrachte aanbieding door de Opdrachtgever schriftelijk wordt 
aanvaard, ofwel (ii) een door de Opdrachtgever mondeling verstrekte opdracht schriftelijk wordt 
aanvaardt, (iii) een overeenkomst wordt gesloten tussen de Opdrachtgever en Bandenbeheer 
W.N., ofwel (iv) doordat Bandenbeheer W.N. haar diensten verstrekt aan de Opdrachtgever en 
uitvoering geeft aan de opdracht.

4 - WIJZIGINGEN
4.1. Wijzigingen in, aanvullingen op en/ of uitbreidingen van de opdracht en/of de diensten zijn 
slechts bindend, voor zover zulks schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. 
4.2. Bandenbeheer W.N. is bevoegd om de samenstelling van het team dat voor de diensten 
wordt ingezet te wijzigen.

5 - DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN BEËINDIGING
5.1. De overeenkomst zal een einde nemen na het verstrijken van de termijn van vierentwintig 
(24) maanden (te rekenen vanaf de dag van aanvaarding van de opdracht zoals bepaald in 
artikel 3 van de voorwaarden), door opzegging door de Opdrachtgever per aangetekende brief 
ten minste vier maanden voor de vervaldag. Bij ontstentenis hiervan zal de overeenkomst 
jaarlijks stilzwijgend verlengd worden voor opeenvolgende periodes van één jaar.
5.2. Bandenbeheer W.N. zal in geval van overmacht, zoals doch niet beperkt tot oorlog, 
mobilisatie, oproer, staat van beleg, staking of uitsluiting, brand, bliksem, overstroming, storm, 
overspanning, geheel of gedeeltelijke uitvallen van het IT- of communicatieapparaat, ziekte of 
ongeval onder het personeel van Bandenbeheer W.N., bedrijfsstoornis, steeds het recht 
hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtsituatie duurt, hetzij, 
indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te 
ontbinden, zonder dat Bandenbeheer W.N. in één van beide gevallen tot schadevergoeding 
gehouden is.
5.3. Bandenbeheer W.N. heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen:
- na schriftelijke ingebrekestelling wanneer de Opdrachtgever enige contractuele 
verplichting niet nakomt en na daartoe door Bandenbeheer W.N. aan de Opdrachtgever 
uitgebrachte schriftelijke en per aangetekende post verzonden aanmaning nalatig blijft binnen 7 
dagen aan haar contractuele verplichtingen te voldoen;
- zonder schriftelijke ingebrekestelling: wanneer de Opdrachtgever (i) niet betaalt 
op de vervaldag, (ii) de Goederen niet levert op het afgesproken tijdstip (zoals bepaald in artikel 
5.1.1 van de voorwaarden), (iii) in staat van faillissement wordt verklaard, (iv) opschorting van 
betaling aanvraagt conform de wet continuïteit ondernemingen, (v) door beslaglegging, onder 
curatelestelling of de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, 
tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als 
boedelschuld erkent, (vi) overlijdt of (vii) bij een (voorgenomen) stillegging of liquidatie van het 
bedrijf en/of bij een (voorgenomen) ontbinding van de vennootschap van de Opdrachtgever.

6 - UITVOERING VAN DE OPDRACHT / DIENSTEN
6.1. Formules
6.1.1. Basic formule: 
Bandenbeheer W.N. zal de Goederen van de Opdrachtgever vakkundig stockeren en 
inventariseren. 
De Opdrachtgever zal de Goederen leveren aan Bandenbeheer W.N. op het afgesproken 
tijdstip. Indien de Opdrachtgever nalaat om de Goederen te leveren op het afgesproken tijdstip, 
is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade en kosten die daaruit voortvloeien voor 
Bandenbeheer W.N. en heeft Bandenbeheer W.N. het recht om de overeenkomst te 
beëindigen, met de mogelijkheid om schadevergoeding te vorderen.
De Opdrachtgever zal de in bewaring genomen Goederen na afloop van de bewaargeving 
ophalen bij Bandenbeheer W.N. op het afgesproken tijdstip. Indien de Opdrachtgever nalaat om 
de Goederen op te halen op het afgesproken tijdstip, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor 
alle schade en kosten die daaruit voortvloeien voor Bandenbeheer W.N. en heeft 
Bandenbeheer W.N. het recht om ofwel de overeenkomst te beëindigen, met de mogelijkheid 
om schadevergoeding te vorderen, ofwel de Goederen zelf af te leveren bij de Opdrachtgever 
en de daaruit voortvloeiende kosten op de Opdrachtgever te verhalen.  
6.1.2. Comfort formule: 
Bandenbeheer W.N. zal de Goederen ophalen bij de Opdrachtgever op het afgesproken tijdstip. 
Bandenbeheer W.N. zal de Goederen van de Opdrachtgever vakkundig stockeren en 
inventariseren. 
Bandenbeheer W.N. zal de Goederen na afloop van de bewaargeving op het afgesproken 
tijdstip afleveren bij de Opdrachtgever.

6.1.3. Luxe formule:
Bandenbeheer W.N. zal de Goederen ophalen bij de Opdrachtgever op het afgesproken tijdstip. 
Bandenbeheer W.N. zal de Goederen van de Opdrachtgever vakkundig stockeren en 
inventariseren. 
Bandenbeheer W.N. zal de Goederen na afloop van de bewaargeving gereinigd en vervolgens 
op het afgesproken tijdstip afleveren bij de Opdrachtgever. 6.1.4. All-in formule:
Bandenbeheer W.N. zal de Goederen ophalen bij de Opdrachtgever op het afgesproken tijdstip. 
Bandenbeheer W.N. zal de Goederen van de Opdrachtgever vakkundig stockeren en 
inventariseren. 
Bandenbeheer W.N. zal de Goederen na afloop van de bewaargeving gereinigd en voorzien 
van de juiste bandenspanning op het afgesproken tijdstip afleveren bij de Opdrachtgever. 
Op verzoek van de Opdrachtgever zal Bandenbeheer de Opdrachtgever een rapport met de 
staat van de banden overhandigen/ toesturen. 
6.2 Bewijs van ontvangst voor bewaargeving 

Bandenbeheer W.N. maakt bij de overdracht van de Goederen een bewijs van ontvangst voor 
bewaargeving op.
Dit document vermeldt de volgende gegevens:  
Setnummer, nummerplaat, wielpositie, bandenmerk, bandenmaat, velgype, gebreken/ schade 
(bv. aan velgen of lekken) en opslagdatum. Dit document wordt voor akkoord (met de daarin 
opgenomen gegevens) door de Opdrachtgever ondertekend c.q. op eerste verzoek afgeleverd 
aan de Opdrachtgever.

7 - PRIJS EN BETALING
7.1. De vergoeding voor de onder artikel 5 vermelde diensten gebeurt volgens de tarieven van 
Bandenbeheer W.N. die van kracht zijn op het ogenblik van de dag van aanvaarding van de 
opdracht zoals bepaald in artikel 3 van de voorwaarden. 
7.2. Elke nieuw begonnen maand van stockage, wordt gerekend als een volledige maand van 
stockage.
7.3. De facturatie gebeurt telkens bij ingang van de Serviceperiode. twee maal per jaar en voor 
het eerst bij aanvang van de Serviceperiode. 
7.4. Wanneer er indiciën bestaan waardoor redelijkerwijze aan de solvabiliteit van de 
Opdrachtgever kan worden getwijfeld, zoals in het geval van maar niet beperkt tot het niet of 
laattijdig betalen van facturen, heeft Bandenbeheer W.N. het recht om voor de nog uit te voeren 
prestaties een voorafgaande betaling te eisen, dan wel andere zekerheden te vragen aan de 
Opdrachtgever, bij gebreke waaraan Bandenbeheer W.N. gerechtigd is om de overeenkomst 
onmiddellijk eenzijdig te ontbinden zonder enige schadevergoeding ten hare laste.
7.5. Bandenbeheer W.N. heeft het recht haar tarieven te herzien. Wijzigingen van de tarieven 
worden aan de Opdrachtgever meegedeeld, door verzending van een nieuwe prijslijst of door 
de publicatie en beschikbaarheid van de prijslijst op de website van Bandenbeheer W.N..
7.6. De Opdrachtgever is verplicht de facturen te betalen binnen dertig (30) dagen na 
factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.7. Bij gebreke aan integrale betaling op de vervaldag is op het factuurbedrag, van rechtswege 
en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van twaalf percent (12%) op 
jaarbasis verschuldigd vanaf de vervaldag tot op de dag der volledige betaling. Het louter 
verstrijken van de vervaltermijn zal gelden als ingebrekestelling overeenkomstig artikel 1139 
van het Burgerlijk Wetboek. Bovendien zal ingeval van niet-betaling of onvolledige betaling, van 
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding 
verschuldigd zijn van tien percent (10%) berekend op de hoofdsom van de factuur (incl. BTW), 
met een minimum van vijfenzeventig (75) euro. 
7.8. Bij gebreke aan integrale betaling op de vervaldag, behoudt Bandenbeheer W.N. zich 
eveneens het recht voor om de Goederen onder zich te houden en de afgifte ervan te weigeren 
zolang er niet integraal werd betaald, ofwel om de overeenkomst van rechtswege en zonder 
voorafgaande ingebrekestelling, opzeggingstermijn of rechterlijke tussenkomst, te ontbinden 
voor het geheel of het nog uit te voeren gedeelte met de mogelijkheid om schadevergoeding te 
vorderen.
7.9. De (voorbehoudloze) betaling, zelfs van een deel van het bedrag van een factuur, geldt als 
aanvaarding van deze factuur en bevestiging van de goede uitvoering van de diensten van 
Bandenbeheer W.N..

8 - AANSPRAKELIJKHEID
8.1. Bandenbeheer W.N. is niet aansprakelijk voor verlies of directe en/of indirecte schade die 
niet het rechtstreekse en/ of onmiddellijke gevolg is van eigen bedrog of eigen opzettelijke fout.
8.2. Bandenbeheer W.N. is niet aansprakelijk voor het niet-tijdig ophalen van de Goederen bij 
aanvang van de bewaargeving of evenmin voor de niet tijdige levering van de Goederen na 
afloop van de bewaargeving. Overschrijding van de afgesproken tijdstippen voor het ophalen 
en/of leveren van de Goederen zal de Opdrachtgever nooit recht geven op enige 
schadevergoeding, of recht geven de beëindiging van de overeenkomst te vorderen, tenzij dit 
uitdrukkelijk werd overeengekomen en door Bandenbeheer W.N. schriftelijk werd aanvaard.
8.3. Bandenbeheer W.N. is in geen geval aansprakelijk voor de op het bewijs van ontvangst 
voor bewaargeving (zoals vermeld onder artikel 5.2 van deze voorwaarden) vermelde 
gebreken. 
8.4. Zichtbare gebreken worden in ieder geval gedekt door de aanvaarding/ inontvangstneming 
van de Goederen door de Opdrachtgever na de Serviceperiode.
8.5. De aansprakelijkheid van Bandenbeheer W.N. is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit 
hoofde van de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien de 
toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Bandenbeheer W.N. om welke reden dan ook 
niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Bandenbeheer W.N. beperkt tot het 
totaalbedrag van het binnen de betreffende overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening 
gebrachte bedrag.
8.6. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twee maanden na de afgifte 
van de Goederen aan de Opdrachtgever en uiterlijk binnen de maand nadat de schade door de 
Opdrachtgever werd vastgesteld, bij Bandenbeheer W.N. te zijn kenbaar gemaakt, bij gebreke 
waarvan het recht op schadevergoeding vervalt. 

9 - DIVERSEN
Indien één van de bepalingen of een gedeelte van een bepaling van deze voorwaarden nietig 
verklaard zou worden, tast deze nietigheid de geldigheid niet aan van de andere bepalingen, 
die van toepassing blijven. Partijen zullen onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelen over 
een geldige bepaling ter vervanging van de nietige bepaling, die zoveel als mogelijk 
beantwoordt aan het doel van de nietige bepaling.

10 - GESCHILLEN
Alle geschillen die verband houden met opdrachten aan Bandenbeheer W.N. of de uitvoering 
daarvan, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het 
arrondissement Antwerpen. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing. 
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