
Algemene verkoopvoorwaarden voor koopovereenkomsten 

afgesloten via de SCHMERSAL WEBSHOP 

 

tussen 

Schmersal België N.V. (Aanbieder van de goederen), Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot,           

telefoon: +32 (0)16 57 16 18, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel 

Leuven onder nummer HRL 88314, BTW NR.: BE0421643360 – hierna "de Leverancier" genoemd 

en 

de besteller - hierna te noemen 'de Klant'. 

Artikel 1. Toepassing, definities 

(1) Voor de zakelijke relatie tussen de Leverancier en de Klant is het volgende van toepassing: 

• deze Algemene Verkoopvoorwaarden 

• Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Schmersal België N.V. 

in de versie op het moment van bestelling. Afwijkende algemene voorwaarden van de Klant worden 

niet erkend, tenzij de Leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met de geldigheid daarvan. 

(2) De SCHMERSAL WEBSHOP is uitsluitend bestemd voor ondernemingen. Onder een onderneming 

wordt verstaan: een natuurlijke of rechtspersoon of een rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van 

een rechtshandeling handelt in het kader van de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige 

beroepsactiviteit. 

 

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst 

(1) Voorafgaande registratie is vereist om bestellingen te kunnen plaatsen in de SCHMERSAL 

WEBSHOP. Wij behouden ons het recht voor om te beslissen of u zich al dan niet mag registreren. 

Door de registratie zorgen wij er in het bijzonder voor dat alleen ondernemingen, zoals beschreven in 

het tweede lid van artikel 1 van deze algemene verkoopvoorwaarden, toegang krijgen tot onze 

webshop. 

(2) De Klant kan een keuze maken uit het assortiment van de Leverancier, bestaande uit 

veiligheidsschakelaars en veiligheidsschakelsystemen, en deze toevoegen aan een 'winkelmandje' 

door op de knop met de woorden 'Toevoegen aan winkelmandje' te drukken. Door te klikken op de 

knop met de tekst ´Voltooien bestelling´ maakt de Afnemer een bindende aanvraag om de goederen 

in het winkelmandje aan te schaffen. De Klant kan de gegevens op elk moment wijzigen en bekijken 

alvorens de bestelling te plaatsen. De aanvraag kan alleen worden ingediend en verzonden als de 

Klant deze contractuele voorwaarden accepteert en ze daarmee in de aanvraag opneemt, door het 

vakje 'Ik accepteer de Algemene Verkoopvoorwaarden, alsmede de Algemene Leverings- en 

Betalingsvoorwaarden van Schmersal BelgiëN.V.' aan te vinken. 

(3) De Leverancier stuurt de Klant dan een automatische ontvangstbevestiging per e-mail, met 

vermelding van de bestelling van de Klant, die de Klant vervolgens kan afdrukken met behulp van de 

afdrukfunctie. De automatische ontvangstbevestiging geeft alleen aan dat de Leverancier de order 



van de Klant heeft ontvangen, maar is daarmee niet verbonden aan de acceptatie van de aanvraag. 

Het contract komt pas tot stand wanneer de Leverancier een acceptatieverklaring afgeeft, die in een 

aparte e-mail (orderbevestiging) wordt verstuurd. Aan de Klant zal de tekst van het contract 

(bestaande uit de order, Algemene Verkoopvoorwaarden en de orderbevestiging) hetzij in deze e-

mail, hetzij in een afzonderlijke e-mail, in ieder geval niet later dan bij de levering van de goederen, 

door middel van een permanente gegevensdrager (e-mail of papieren afdruk) (bevestiging van het 

contract) worden verstrekt. De tekst van het contract wordt met inachtneming van de regels voor 

gegevensbescherming opgeslagen. 

(4) Het contract wordt gesloten in het Nederlands. 

 

Artikel 3. Levering, beschikbaarheid van product 

(1) In het geval dat er op het moment van de bestelling van de Klant geen eenheden van het 

geselecteerde product beschikbaar zijn, zal de Leverancier de Klant in de orderbevestiging 

onmiddellijk op de hoogte stellen van het niet beschikbaar zijn. Indien het product permanent niet 

beschikbaar is, zal de Leverancier geen verklaring van aanvaarding afgeven. In dat geval wordt er 

geen overeenkomst gesloten. 

(2) Indien het door de Klant in de order geselecteerde product slechts tijdelijk niet beschikbaar is, zal 

de Leverancier de Klant in de orderbevestiging ook onmiddellijk op de hoogte stellen van het tijdelijk 

niet beschikbaar zijn van het product. 

(3) De volgende leveringsbeperkingen zijn van toepassing: de Leverancier levert alleen aan 

afleveradressen in België en Luxemburg. 

 

Artikel 4. Leveringskosten en -risico 

(1) De leveringen zijn franco in België en Luxemburg voor bestellingen met een waarde vanaf 

100€. Wanneer de bestelwaarde lager is dan 100€ wordt er 15€ transportkost toegevoegd. 

(2) De producten worden per post verzonden.  Het transportrisico is voor rekening van de Klant. 

 

 


