
ALGEMENE VOORWAARDEN 
1. Identiteit van de onderneming  embro.be, gevestigd te 2360 Oud-Turnhout, 

Zweepstraat 1, met ondernemingsnummer BE0795.183.828 

2. Voorwaarden Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle 
aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en verkopen van goederen en diensten 
vanwege embro.be, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze 
voorwaarden zijn omschreven. 

Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze 
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.  

3. Levering De bewaring en verzending van goederen gebeurt op risico van de koper. 
Indien de koper de goederen niet afhaalt op de afgesproken datum, behoudt 
embro.be zich het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen na het 
verstrijken van 15 dagen na de afgesproken datum. De kosten van levering vallen 
steeds ten laste van de koper. 

4. Borduring op aangeleverd textie: embro.be is niet aansprakelijk voor schade aan 
het textiel veroorzaakt tijdens de borduring en kan niet leiden tot schadevergoeding. 
Het ter beschikking stellen van textiel gebeurt op eigen risico. 

5. Klacht Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde werken dient 
schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld binnen de 8 dagen na 
factuurdatum, aan embro.be.  

6. Betaling  De facturen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen contant 
betaalbaar op de zetel van embro.be. 

In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle 
openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft embro.be het 
recht zonder enige gebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere 
leveringen op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen 
onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.  

7. Laattijdige betaling  Bij betalingsgebrek zal er automatisch van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling een contractuele vergoedende intrest van 1 % per maand 
verschuldigd zijn op de hoofdsom vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling. 
Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand beschouwd. 

8. Schorsing  embro.be is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten 
tot vereffening van de nog openstaande schuld door de wederpartij. 

9. Eigendomsvoorbehoud  Koopwaar/ geleverde goederen blijven eigendom van de 
verkoper tot volledige betaling van de prijs, dit in uitdrukkelijke afwijking van artikel 
1583 B.W. 

10. Herroepingsrecht Bij een verkoop op afstand heeft de consument het recht om een 
overeenkomst binnen de 14 dagen zonder opgave van motieven te herroepen. Deze 
herroepingstermijn gaat in op de dag nadat de consument de aangekochte goederen 
in ontvangst heeft genomen.  

De consument kan evenwel geen beroep doen op dit herroepingsrecht indien de 
betrokken goederen werden geproduceerd en afgestemd op de persoonlijke wensen 
van de consument. 

11. Overmacht In geval van overmacht is embro.be niet gehouden haar verplichtingen 
jegens de andere partij na te komen. Embro.be is gerechtigd haar verplichtingen op 
te schorten voor de duur van de overmacht. 

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid 
waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of 
gedeeltelijk wordt verhinderd. 

12. Bevoegdheid rechtbank  In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van 
Turnhout bevoegd. 

13. Bevoegde recht De voorliggende algemene voorwaarden worden beheerst door het 
Belgisch recht. 

 


