
 

Algemene voorwaarden Wim Cappelle BVBA t/a BHT Performance 

 

 Elke bestelling wordt definitief na bevestiging door BHT Performance en kan niet eenzijdig worden opgezegd. BHT Performance heeft het recht een 

voorschot (incl. btw) te vragen op bestelde goederen en/of diensten. Dit geldt als schadevergoeding bij annulering. 

 Wanneer de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 

vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De koper is een forfaitaire 

schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 30 EURO. 

 Offertes van BHT performance zijn vrijblijvend en zijn slechts geldig voor een beperkte periode, aangegeven in de offerte en zijn gebaseerd op de thans 

geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige manier aan te 

passen.  

 Het leveren en het in ontvangst nemen van goederen verkocht door BHT Performance geschiedt op de vestiging te Heule. De leveringstermijnen worden 

als inlichting meegegeven en het overschrijden ervan kan in geen enkel geval aanleiding geven tot het vorderen van een schadevergoeding of het 

ontbinden van de overeenkomst.  

 De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders bepaald is, voor rekening van de koper. 

 De verkochte goederen blijven eigendom van BHT Performance tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. De wanbetaling 

van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben. Eens de goederen geleverd zijn, draagt 

de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen.  

 Alle herstellingen en/of aanpassingen worden in overleg met de klant uitgevoerd. BHT Performance gaat ervan uit dat er met correctheid wordt 

omgegaan met de gedane herstellingen of aanpassingen en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor niet-conformiteit of door eventueel verkeerd 

gebruik ervan.   

 In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, indien BHT Performance nog goederen in zijn bezit heeft of nieuwe offertes werden bevestigd 

voor goederen of diensten, ook al betreft het een andere factuur, dan heeft BHT Performance het recht op de afgifte van de goederen of levering van 

diensten te weigeren zolang de onbetaalde factuur onbetaald blijft. Bij niet betaling op de vervaldag heeft BHT Performance het recht, zonder dat 

voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een schadevergoeding aan te rekenen wegens bijkomende lasten en kosten met een minimum van 120 EURO. 

 BHT Performance is geenszins aansprakelijk in geval van verlies of diefstal van alle losse voorwerpen die in de voertuigen worden achtergelaten, of 

ingeval van overmacht, door bijvoorbeeld brand of overstroming.  

 De voertuigen die aan BHT Performance worden toevertrouwd teneinde herstellingen of aanpassingen uit te voeren, mogen bestuurd worden door 

diens personeel, zonder die aansprakelijk kan gesteld worden voor eventuele schade tenzij aangegeven door het personeel. De opdrachtgever die geen 

omniumverzekering heeft beseft ten volle dat hijzelf eventueel schade zal moeten dragen, behalve bij grove fout van BHT Performance. 

 Na montage van banden en velgen moet de spanning nagezien worden na 24 uur en de bouten van wielen aangeschroefd worden na 

30 en 100 KM. We zijn niet verantwoordelijk voor alle mogelijke schadegevallen en of problemen bij niet-keuring van het voertuig van banden en/of 

velgen, niet gehomologeerd voor het desbetreffende voertuig. 

 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 

 Eventuele klachten moeten binnen een termijn van 8 kalenderdagen na levering van goederen of uitgevoerde diensten aan BHT Performance schriftelijk 

worden gemeld per aangetekend schrijven. Indien de klacht gegrond is heeft de klant recht op vervanging of herstel.  

 In geval van geschil is het Belgische recht van toepassing en is de rechtbank van het arrondissement Kortrijk bevoegd. De klant zal alle gerechtelijke en 

buitengerechtelijke kosten vergoeden die door BHT Performance werden gemaakt om de nakoming van de contractuele verplichtingen af te dwingen 

van de klant.  

 


