
Algemene verkoopsvoorwaarden van Car- en 

Truckwash Tijlcars bvba 

 

Artikel 1  Prijzen 

Onze prijzen worden opgegeven in euro, incl. btw 

Elke verhoging van het btw tarief of van een andere belasting van welke aard 

ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de koper vallen. 

 

Artikel 2 Betaling 

Onze facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel, tenzij anders 

vermelde vervaldag op de factuur. Indien de factuur niet op de vervaldatum 

wordt betaald, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest 

van 12% per maand eisbaar. Elke niet-betaling van een factuur op de 

vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van de facturen die op dat ogenblik zijn 

opgesteld lastens dezelfde koper. Indien de factuur op de vervaldag onbetaald 

blijft, zal van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling het saldo 

verhoogd worden met 15 %, met een minimum van 123.95 euro 

 

Artikel 3  Beperkte aansprakelijkheid 

Onze firma is in geen geval aansprakelijk voor mankementen veroorzaakt door 

schokken, trillingen, bewegingen van het hele gebouw of een deel ervan, 

corrosie, verwarming, splijten of verschillen in gebruikt materiaal bij 

herstellingen, al dan niet ingevolge fabrieksfouten. 

Bij een normaal vervuild voertuig mag de cliënt verwachten dat het in water 

oplosbaar vuil wordt verwijderd. Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien 

van de mogelijkheid bepaalde vervuilingen te vewijderen. Cliënt kan er niet op 

rekenen dat vet, teer, krassen, enz. worden verwijderd. 

De klant wordt geacht het fabricageprocédé te kennen, alsook de eventuele 

gevolgen die het voor de onderdelen zou kunnen meebrengen. Hij kan in geen 

geval schadevergoeding eisen voor de eventuele door het procedé veroorzaakte 

gebreken. 



In geval van overmacht of indien op vraag van de opdrachtgever de bestelling 

vernietigd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort, dan zal de facturatie 

geschieden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling zich bevindt. 

In geval van overmacht is Tijlcars bvba gerechtigd de overeenkomst te 

annuleren zonder dat dit aan de koper recht geeft op schadevergoeding. In het 

kader van dit artikel dient onder overmacht te worden verstaan: machinebreuk, 

brand, overstroming en elke andere belemmerende oorzaak onafhankelijk van 

haar wil. 

 

Artikel 4 Weigeren van klanten 

Het voertuigen wasbedrijf kan een cliënt weigeren als diens voertuig voor de 

installatie ongeschikt is of indien daarvoor een andere redelijke grond bestaat. 

Het voertuig van de cliënt is alleen geschikt voor de voertuigeninstallatie als het 

voldoet aan de volgende eisen: 

 - het voertuig moet vier wielen hebben en een dichte carrosserie 

- de op de voertuigen wasinstallatie aangegeven  maximumafmetingen mogen 

niet worden overschreden 

- het voertuig mag geen loszittende en/of uitstekende onderdelen hebben  die 

voor de voertuigen wasinstallatie losgerukt kunnen worden. 

Cliënt dient zelf na te gaan of diens voertuig geschikt is en dient in geval van 

twijfel een medewerker van het voertuigen wasbedrijf om advies te vragen. 

Cliënt dient bijzonderheden voorafgaand aan de wasbehandeling bij een 

medewerker van het voertuigen wasbedrijf te melden. 

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid cliënteel 

Cliënt is aansprakelijk voor de schade bij zichzelf, bij het voertuigen wasbedrijf 

of bij andere gebruikers die ontstaat doordat de cliënt de instructies niet volgt of 

een ongeschikt voertuig laat wassen. Het voertuigen wasbedrijf is niet 

aansprakelijk voor de gevolgschade. Schades waarvoor cliënt meent dat het 

voertuigen wasbedrijf aansprakelijk is, dienen voor het verlaten van het 

bedrijfsterrein aan een medewerker van het voertuigen wasbedrijf te worden 

gemeld. Het voertuigen wasbedrijf  dient in de gelegenheid te worden gesteld, 

indien en voor zover mogelijk, de schade van cliënt ongedaan te laten maken. 

Het voertuigen wasbedrijf honoreert geen verzoeken van de cliënt tot 



vergoeding van reparaties en herstellingen die zijn uitgevoerd door een derde 

zonder overleg en uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van het autowasbedrijf. 

 

 

 

Artikel 6 Bevoegdheid 

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Enkel de 

rechtbanken van Turnhout zijn bevoegd, onverminderd ons recht te dagvaarden 

voor de rechtbanken van de woonplaats van de koper. 

 

 

 

 

 


