
Algemene verkoopsvoorwaarden van BAPS bvba – Fine Bubbles  
(hierna Fine Bubbles) met zetel te B-2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 33-35/7,  

ingeschreven onder RPR nr. Antwerpen BTW BE-0828.329.817. 
 
Algemene voorwaarden 
 
1. Onderhavige voorwaarden zijn alleen tussen partijen toepasselijk. Door zijn bestelling erkent en 

aanvaardt de klant deze voorwaarden en ziet daardoor zonder enig voorbehoud af van zijn eventueel 
hiermee in strijd zijnde eigen koopvoorwaarden. Afwijkende of bijkomende bedingen gelden slechts 
indien zij schriftelijk overeengekomen zijn. Het geografisch verkoopgebied van Fine Bubbles strekt zich 
uit over België. Voor leveringen in andere landen gelieve ons te contacteren.  

 
Offertes & bestellingen 
 
2. Al onze offertes zijn vrijblijvend.  
 
3. Met de bestelling verklaart de klant dat hij meerderjarig is en verantwoordelijk voor zijn daden. 
 
4. Elke bestelling wordt enkel uitgevoerd na onze aanvaarding en zolang de voorraad strekt. Fine 

Bubbles behoudt zich het recht voor om onnauwkeurige of onvolledige bestelformulieren niet te 
verwerken tot de klant de noodzakelijke gegevens verstrekt heeft. Enkel onze factuur geldt als bewijs 
van aanvaarding van uw bestelling. Bij een niet-voorradigheid van bestelde goederen wordt u door ons 
op de hoogte gebracht. In het uitzonderlijke geval dat uw bestelling door ons niet aanvaard wordt of de 
bestelde goederen niet voorradig zijn, en de betaling reeds werd uitgevoerd, wordt het door u betaalde 
bedrag binnen de 7 werkdagen teruggestort.  

 
Prijsinformatie 
 
5. De op de website en de in de catalogus vermelde prijzen zijn richtprijzen geldig op het moment en 

kunnen ten alle tijden wijzigingen ondergaan. De prijzen zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten en 
gelden voor een bestelling van minimum 6 flessen van 0,75 liter.  
 

Productinformatie 
 
6. De op de website en in de catalogus vermelde productinformatie en afbeeldingen zijn opgesteld onder 

voorbehoud van wijzigingen en correcties. Fine Bubbles kan in dat verband niet aansprakelijk worden 
gesteld voor eventuele fouten of afwijkingen.  

 
Leveringen 
 
7. De leveringstermijnen worden slechts vermeld ten titel van inlichting. Overschrijding van de 

leveringstermijn om welke reden of oorzaak dan ook geeft de klant niet het recht om de ontbinding van 
de overeenkomst of enige schadevergoeding te vorderen. Indien na de aanvaarde bestelling de 
levering wegens overmacht niet kan plaatsvinden, zal Fine Bubbles de klant hiervan verwittigen. Door 
overmacht wordt verstaan de onmogelijkheid tot nakoming van een verbintenis in de zin van de wet en 
rechtspraak; daaronder moet ook worden begrepen de verkrijgbaarheid van de bestelde koopwaar.  

 
De levering geschiedt franco vanaf 18 flessen. Voor een levering van minder dan 18 flessen zal een 
transportkost van 9 euro inclusief BTW voor leveringen binnen de provincie Antwerpen en 15 euro 
inclusief BTW buiten de provincie Antwerpen worden aangerekend.  

 
8. De klant zal zorg dragen voor voldoende los- en opslagmogelijkheid en voor een zo kort mogelijke 

wachttijd voor de aflevering.  
 
9. De goederen worden verzonden vertrek ons magazijn of ons bedrijf op risico van de aankoper.  
 
10. De bestemmeling heeft de verplichting de goederen onmiddellijk bij ontvangst te controleren.  
 
  



Verzakingsbeding voor particulieren 
 
11. De klant heeft het recht af te zien van de aankoop en dit indien hij Fine Bubbles binnen de 7 

werkdagen vanaf de levering van de goederen daarvan verwittigt. De goederen dienen vervolgens 
binnen de 5 werkdagen na deze kennisgeving ongeopend en onbeschadigd teruggezonden worden. 
De retourzending is op kosten van de klant. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden 
geweigerd.   

 
Eigendomsvoorbehoud 
 
12. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, en dit in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk 

Wetboek, geschiedt de eigendomsoverdracht van het verkochte voorwerp slechts na de volledige 
afbetaling van de verkoopprijs. De goederen blijven derhalve eigendom van de verkoper tot op het 
moment van volledige betaling.  

 
Betaling 
 
13. Al onze facturen zijn volledig contant en zonder korting betaalbaar te Antwerpen tenzij afwijkend 

overeengekomen.  
 

Indien een factuur niet werd betaald op de vervaldag, worden alle andere facturen onmiddellijk 
opeisbaar. De niet-betaling van een factuur geeft ons bovendien het recht de bestelling te schorsen of 
te annuleren. Iedere op de vervaldag niet betaalde som zal van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling nalatigheidintresten voortbrengen naar rato van 10% per jaar, vermeerderd met een 
forfaitaire schadevergoeding van 10% op het verschuldigd bedrag en dit met een minimumbedrag van 
50 euro.  

 
Intellectuele eigendom 

 
14. Alle elementen van de website alsook van brochures, folders, catalogi of andere documenten van Fine 

Bubbles zijn beschermd en zijn de exclusieve eigendom van Fine Bubbles.  
 
Privacy beleid 
 
15. Door te bestellen bij Fine Bubbles staat de klant Fine Bubbles uitdrukkelijk toe over te gaan tot de 

verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals bestellingen, leveringen 
en facturen, opvolging van de solvabiliteit en marketing. De klant verbindt zich ertoe eerlijke en 
waarheidsgetrouwe gegevens te vermelden. De klant heeft het recht op inzage en verbetering van zijn 
gegevens.  

 
Klachten 

 
16. Op straf van verval of niet ontvankelijkheid moeten alle eventuele klachten gedaan worden per 

aangetekende brief binnen de 8 dagen na levering. 
 
Bevoegdheid van de rechten 
 
17. Alle met Fine Bubbles gesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. 

 
18. Alle betwistingen, van welke aard of uit welke oorzaak ook, worden door de Rechtbanken van 

Antwerpen beslecht.  
 

 


