
1. Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van 
toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door Starline 
gedaan aan of aangegaan met derden (hierna de “Afnemer”) alsmede 
op de uitvoering daarvan. De Afnemer aanvaardt de toepasse-
lijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het verstrekken van 
zijn opdracht c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, ook 
wanneer de voorwaarden van de Afnemer anders zouden luiden. 

2. Elke toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Afnemer 
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3. Starline is pas gebonden door een aanbieding of opdracht indien zij 
de order schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering ervan 
is begonnen. Loutere aanbiedingen van Starline zijn dus vrijblijvend. 
Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Afnemer 
zijn onherroepelijk. Bij een eenzijdige annulering van een Opdracht 
door de Afnemer, heeft Starline recht op een schadevergoeding 
die forfaitair berekend wordt op 30% van de overeengekomen prijs 
(inclusief fiscale heffingen en kosten) voor standaardproducten en 
voor maatproducten waarvan de productie op het ogenblik van de 
annulering nog niet is aangevat, en op 100% van de overeengekomen 
prijs (inclusief fiscale heffingen en kosten) voor maatproducten 
waarvan de productie op het ogenblik van de annulering wel reeds is 
aangevat.

4. Mondelinge toezeggingen en/of afspraken door of met haar 
personeel, binden Starline alleen indien zij deze toezeggingen en/of 
afspraken schriftelijk heeft bevestigd. 

5. Behoudens het geval waarin het gaat om een beding dat deze 
Algemene Voorwaarden integraal of voor het grootste deel buiten 
toepassing verklaart, hebben specifieke bedingen in overeenkomsten 
waarin van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, voorrang 
op de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Bovendien kan 
op van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen, door de 
Afnemer slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze 
door Starline schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard. 

6. Starline is gerechtigd om na het aanbod of het tot stand komen van 
een overeenkomst, de overeengekomen prijs te verhogen in geval van 
een tussentijdse stijging van de grondstofprijzen, de loonkosten, de 
energiekosten en/of de transportkosten in haar onderneming. Deze 
prijsstijging zal plaatsvinden volgens de formule: p = P x ((a x g/G) + 
(b x l/L) + (c x e/E) + (d x t/T) + e), waarbij p = nieuwe prijs, P = overeen-
gekomen prijs, a = 40% (geschat aandeel van g/G in de prijs), g/G = 
niveau van de stijging van de totale kosten van grondstoffen binnen 
Starline tussen de datum waarop de prijs werd overeengekomen en 
de datum waarop de aanpassing van de prijs wordt toegepast, b = 
20% (geschat aandeel van l/L in de prijs), l/L = niveau van stijging van 
de totale loonkosten binnen Starline tussen de datum waarop de prijs 
is overeengekomen en de datum waarop de aanpassing van de prijs 
wordt toegepast, c=10% (geschat aandeel van e/E in de prijs), e/E= 
niveau van de stijging van de totale kosten van energiekosten binnen 
Starline tussen de datum waarop de prijs werd overeengekomen en 
de datum waarop de aanpassing van de prijs wordt toegepast, d = 
10% (geschat aandeel van t/T in de prijs), t/T = niveau van stijging van 
de totale transportkosten binnen Starline tussen de datum waarop de 
prijs is overeengekomen en de datum waarop de aanpassing van de 
prijs wordt toegepast, e = 20%).

 Dit geldt ook voor de situatie waarin de kostprijsverhoging weliswaar 
was voorzien, maar op het ogenblik van het tot stand komen van deze 
overeenkomst nog niet exact te bepalen was. 

7. In geval van wijziging in een door Starline aangenomen opdracht, 
welke op verzoek van de Afnemer is doorgevoerd, is Starline 
gerechtigd de door die wijziging veroorzaakte meerkosten aan de 
Afnemer in rekening te brengen op basis van de op dat ogenblik 
binnen de onderneming van Starline geldende prijzen. 

8. Alle leveringen geschieden ‘ex works’ uit het magazijn van Starline 
te Overpelt. De levering ‘ex works’ betekent dat Starline verantwoor-
delijk is voor het klaarmaken van de goederen voor verzending, en 
dat de Afnemer verantwoordelijk is voor de verzending van aan het 
relevante magazijn tot aan de plaats van bestemming. De wijze van 
transport zal door Starline worden bepaald in naam en voor rekening 
van de Afnemer. Mocht de Afnemer verzoeken om een andere wijze 
van verzending, dan komen de daaraan voor Starline verbonden 
meerkosten, ten laste van de Afnemer, en zal een dergelijk levering 
steeds worden uitgevoerd in naam en voor rekening van de Afnemer.

9. De Afnemer is verplicht de door hem gekochte goederen op de 
overeengekomen plaats(en) en tijdstippen in ontvangst te nemen. 
Bij ontvangst van de goederen dient de Afnemer zorg te dragen voor 
geschikte opslagruimte, gevrijwaard voor schade of ontvreemding. 
De risico’s van beschadiging, vernietiging of verdwijnging zijn vanaf 
het overeengekomen moment van in ontvangst name ten laste van 
de Afnemer.

10. Starline behoudt zich, zelfs bij verwerking, vermenging, incorpo-
ratie of doorverkoop, het eigendom van de geleverde en te leveren 
goederen voor totdat al haar vorderingen - uit welke hoofde dan ook en 
waaronder eveneens begrepen de vorderingen die voortkomen uit een 
prijs-, boete-, interest-, rente- en/of kostenbeding - met betrekking tot de 
geleverde en te leveren goederen geheel door de Afnemer zijn voldaan.

11. Zolang de eigendom van de door Starline geleverde goederen 
overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden niet is overgegaan op 
de Afnemer, mag de Afnemer de door Starline geleverde goederen 
niet vervreemden, niet in pand geven en mag de Afnemer geen enkele 
derde enig recht verlenen over deze goederen.

12. In geval van verwerking of vermenging van de door Starline geleverde 
zaak/zaken met een zaak van de Afnemer, verkrijgt Starline het 
mede-eigendomsrecht over de nieuw ontstane zaak/zaken of over 
de hoofdzaak, en wel voor de waarde van de door Starline geleverde 
(oorspronkelijke) zaken. Voor zover nodig, draagt de Afnemer dit 
eigendom reeds nu over aan Starline. In geval van natrekking met 
een roerende of onroerende zaak, zal de Afnemer alle medewerking 
verlenen aan het afzonderen en teruggeven van de van Starline 
afkomstige zaken. Deze bepaling van deze Algemene Voorwaarden 
geldt op straffe van een direct opeisbare contractuele ‘boete’ van 
100% van de contractprijs indien de Afnemer jegens Starline tekort-
schiet in de voldoening van haar verplichtingen. 

13. Starline is bij niet tijdige betaling gerechtigd de door haar geleverde 
goederen weer tot haar te nemen en de Afnemer is er bij niet tijdige 
betaling toe gehouden om de door Starline geleverde goederen 
desgevallend op het eerste verzoek van Starline terug aan haar af 
te geven. Dit recht van Starline doet geen afbreuk aan haar recht 
op schadevergoeding. Starline kan niet worden aangesproken voor 
de schade die ten gevolge van de uitoefening van het in dit artikel 
13 opgenomen recht rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen 
ontstaan bij de Afnemer of bij diens afnemer(s). 

14. Een gebrek in een deel van de door Starline geleverde goederen, 
geeft de Afnemer niet het recht om de hele levering af te keuren of te 
weigeren. 

15. De opgegeven of overeengekomen levertijd gaat slechts in indien alle 
gegevens benodigd voor de uitvoering van de verkregen opdracht 
door de Afnemer aan Starline werden meegedeeld. 

16. De opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen worden bij 
benadering gegeven en zijn niet te beschouwen als vervaltermijnen. 
Het niet respecteren van een leverings- en uitvoeringstermijnen 
door Starline, verleent de Afnemer geen recht op schadevergoeding 
en geeft de Afnemer niet het recht zijn uit de overeenkomst voort-
vloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. 

17. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de met Starline 
overeengekomen prijzen exclusief BTW, eventuele transportkosten 
en overheidsheffingen, van welke aard dan ook. 

18. Betaling van de facturen dient te geschieden op de zetel van Starline 
of door overschrijving op de bankrekening van Starline, en wel zonder 
enige aftrek of korting, binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders 
schriftelijk is overeengekomen. 

19. De Afnemer doet afstand van ieder recht op verrekening van over 
en weer verschuldigde bedragen (met inbegrip van het in artikel 
1289 Oud Burgerlijk Wetboek opgenomen recht op schuldverge-
lijking). Starline is steeds gerechtigd om alles wat zij aan de Afnemer 
verschuldigd is, te verrekenen met wat de Afnemer en/of een met de 
Afnemer verbonden onderneming, aan Starline verschuldigd is/zijn. 

20. Bij deellevering is Starline gerechtigd elke deellevering afzonderlijk te 
factureren en hiervoor betaling te verlangen. 

21. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de Afnemer, 
heeft Starline het recht de overeenkomst of opdracht op te schorten 
of te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding. 

22. Indien Starline het door de Afnemer verschuldigde bedrag niet binnen 
de overeengekomen betalingstermijn heeft mogen ontvangen, is de 
Afnemer van rechtswege en zonder dat daartoe een bijkomende 
ingebrekestelling is vereist, een contractuele interest van 2,2% per 
maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur, verschuldigd 
aan Starline. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van 
Starline op de wettelijke rente, waaronder de interest bedoeld in de 
Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalings-
achterstand bij handelstransacties (BS 7 augustus 2002), noch aan 
haar recht op vergoeding van andere kosten en schade. Bovendien 
zal desgevallend van rechtswege en zonder ingebrekestelling een 
forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag, met 
een minimum van 250,00 EUR worden aangerekend. Deze forfai-
taire vergoeding kan, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, 
verhoogd worden met de vergoeding van de opgelopen invorderings-
kosten, met inbegrip van de op basis van het Gerechtelijk wetboek 
bepaalde rechtsplegingsvergoeding.
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23. De Afnemer zal alle met hem gemaakte afspraken, van welke aard 
dan ook, en daarmee verband houdende aantekeningen, e-mails, 
berichten en correspondentie  met de grootst mogelijke zorgvul-
digheid en discretie behandelen en niet aan derden openbaar maken, 
behoudens schriftelijke toestemming van Starline. 

24. Alle opgaven van hoeveelheden, kwaliteit, prestaties, kwantiteit en/
of andere aanduidingen met betrekking de door Starline geleverde 
goederen, worden door Starline met zoveel mogelijk zorg gedaan, 
doch gelden slechts als indicatie. Starline kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele afwijkingen die zich ter zake zouden 
voordoen. De Afnemer dient de overeenstemming met door Starline 
opgegeven of met Starline overeengekomen hoeveelheden en/of 
andere aanduidingen bij in ontvangst neming van de goederen te 
controleren.

25. Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal, op de 
website weergegeven informatie en aanbiedingen binden Starline niet. 

26. Starline staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde 
goederen in overeenstemming met wat de Afnemer redelijkerwijze 
mag verwachten en vrijwaart de Afnemer voor verborgen gebreken. 
Indien er zich verborgen gebreken voordoen in de door Starline 
geleverde goederen, als gevolg van fabricage en/of materiaalfouten, 
dan zal Starline deze gebreken (doen) herstellen of de voor herstel 
benodigde onderdelen beschikbaar (doen) stellen, de betrokken 
onderdelen geheel of gedeeltelijk vervangen, dan wel een redelijke 
prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter 
beoordeling van Starline en onverminderd het bepaalde in artikel 27 
en 36. 

27. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt de 
in artikel 26 vermelde vrijwaringsplicht gedurende 12 maanden na 
de aflevering van de door Starline geleverde goederen. Voor Starline 
zijn er specifieke garantievoorwaarden vastgelegd. De specifiek 
vastgelegde garantievoorwaarden hebben, voor zover geldig en van 
toepassing, voorrang op deze Algemene Voorwaarden. Desgevallend 
is de wettelijke vrijwaringsplicht beperkt tot de schriftelijk overeenge-
komen garantie.

28. Indien gedurende de schriftelijk overeengekomen garantieperiode 
goederen of onderdelen van goederen worden vervangen of herstel-
werkzaamheden worden verricht, wordt de garantieperiode niet 
verlengd of vernieuwd. 

29. Starline kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gebreken die 
ontstaan door of (mede) het gevolg zijn van:
- normale slijtage; 
- het niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften; 
- niet voorzien of onoordeelkundig gebruik van de door Starline 

geleverde goederen; 
- een gebrek aan onderhoud, achterstallig onderhoud, foutief 

onderhoud of een tekort aan onderhoud; 
- invloeden van buitenaf, zoals klimatologische invloeden (o.a. 

glansverlies laklaag, verbleken stoffering), chemische invloeden 
(o.a. industriële neerslag), inwerking van vuil; 

- werkzaamheden door derden, aangebrachte wijzigingen, door de 
Afnemer aangeleverde of voorgeschreven zaken en/of het gebruik 
van niet-originele onderdelen. 

30. De Afnemer dient de door Starline geleverde goederen, op straffe 
van verval van iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, direct 
na ontvangst ervan nauwkeurig te (doen) onderzoeken en keuren. 
Eventuele zichtbare gebreken dienen op straffe van verval te worden 
gemeld binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen volgend op de 
ontvangst van de goederen.

31. In geval van klachten van de eindgebruiker over de door Starline 
geleverde goederen die de Afnemer binnen het afzetgebied heeft 
verkocht, geleverd en/of geïnstalleerd, is de Afnemer verplicht zich 
in te spannen om deze klachten in behandeling te nemen en op te 
lossen. Indien de Afnemer vaststelt dat de klacht betrekking heeft 
op materiaalfouten of constructiefouten, ongeacht of die vallen 
onder de fabrieksgarantie, dient de Afnemer zich onmiddellijk 
en uiterlijk binnen een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen 
vanaf de datum waarop de Afnemer kennis krijgt van de klacht van 
de eindgebruiker, tot Starline te wenden. Indien de Afnemer deze 
verplichting niet nakomt, dan is hij aansprakelijk voor alle kosten 
die Starline (en/of een met Starline verbonden vennootschap) zou 
moeten maken voor het in behandeling nemen en/of afwikkelen van 
de klacht. Desgevallend is de Afnemer ertoe gehouden om Starline 
in de gelegenheid te stellen om de tekortkoming ter plaatse vast te 
(laten) komen stellen.

32. Herstel of garantiewerkzaamheden uitgevoerd door de Afnemer 
of door een derde, worden enkel vergoed door Starline indien de 
werkzaamheden voorafgaand en schriftelijk werden goedgekeurd 
door Starline. Bij gebreke aan deze voorafgaande goedkeuring, 
komen deze werkzaamheden voor rekening van de Afnemer. 

33. Alle verzoeken om herstel, vervanging of vergoeding van eventuele 
schade, dienen, op straffe van verval van rechte, uiterlijk binnen de 14 
dagen na de inontvangstname van de goederen en door middel van 
een aangetekend schrijven bij Starline te worden ingediend. 

34. Verzoeken en/of vorderingen om herstel, vervanging of van een 
schadevergoeding, schorten de betalingsverplichtingen van de 
Afnemer niet op.

35. Ieder recht op garantie, vervanging of schadevergoeding van de 
Afnemer, vervalt indien en in zoverre de Afnemer zijn verplichtingen 
tegenover Starline niet of niet volledig nakomt.

36. Starline is enkel aansprakelijk voor de gebreken die rechtstreeks 
volgen uit de door haar verkeerd geleverde goederen, zulks ten 
bewijze van de Afnemer. Indien de klacht van de Afnemer gegrond is, 
is Starline ertoe gehouden om de goederen of de onderdelen waarop 
de klacht betrekking heeft, te repareren of te vervangen. Indien, naar 
het oordeel van Starline, de kosten van herstel of van de vervanging 
niet in verhouding staan tot het belang dat de Afnemer heeft bij 
het herstel of bij de vervanging, dan heeft de Afnemer, naar keuze 
van Starline, recht op een schadevergoeding die het herstel en/of 
de vervanging vervangt. De schadevergoeding wordt beperkt zoals 
vervat in de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

37. Starline kan in ieder geval slechts gehouden zijn tot betaling van 
een schadevergoeding van maximaal 25% van de factuurwaarde 
van de geleverde goederen en met een absoluut maximum van EUR 
50.000,00 (zegge: vijftigduizend Euro). Indien de schade gedekt is 
door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Starline, zal de 
schadevergoeding nooit meer bedragen dan het bedrag dat in het 
betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitge-
keerd.

38. Starline is in geen geval aansprakelijk voor schade, waaronder directe 
en indirecte schade, gevolgschade, persoonsschade, zaakschade 
(waaronder begrepen schade aan zaken waaraan wordt gewerkt 
of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar 
gewerkt wordt), immateriële schade, ontstaan door welke oorzaak 
dan ook, tenzij er sprake is van een zware fout of van opzet in hoofde 
van Starline of in hoofde van een aangestelde van Starline. De 
aansprakelijkheid van Starline voor lichte fouten is dus uitgesloten.

39. Iedere vordering tegen Starline, behalve indien deze door Starline is 
erkend, vervalt door verloop van 12 maanden na het ontstaan van 
de schade waaruit deze voortvloeit, zonder afbreuk te doen aan 
bepalingen van dwingend recht.

40. Indien Starline door overmacht is verhinderd de overeenkomst na 
te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te 
schorten en kan zij niet langer worden gehouden aan enige levertijd 
of termijn. De Afnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding 
van schade en/of kosten.

41. Als overmacht geldt elke omstandigheid die niet uitsluitend van de wil 
van Starline afhankelijk is, zoals bijvoorbeeld oorlog, oorlogsgevaar, 
werkstakingen, pandemie, brand, ongeval, of ziekte van personeel, 
bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, door Starline onvoor-
ziene problemen bij productie of transport en de niet of niet tijdige 
levering van goederen of diensten door derden die door Starline zijn 
ingeschakeld.

42. Indien er sprake is van een overmacht, dan is Starline gerechtigd om 
haar verplichtingen uit de met de Afnemer gesloten overeenkomst 
via een schriftelijke verklaring op te schorten. Indien de situatie van 
overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn de Opdrachtgever 
en Starline gerechtigd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare 
gedeelte via een schriftelijke verklaring te ontbinden.

43. Indien Starline bij het intreden van de situatie van overmacht, al 
gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeel-
telijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al 
uitgevoerde, c.q. het uitvoerbare deel, afzonderlijk te factureren en is 
de Opdrachtgever ertoe gehouden deze factuur te voldoen als betrof 
het een afzonderlijke overeenkomst.

44. Alle vorderingen van Starline zijn onmiddellijk opeisbaar indien één 
van de hierna genoemde gevallen zich voordoet:
- de Afnemer houdt op met betalen;
- de Afnemer vraagt uitstel van betaling;
- de Afnemer bevindt zich in staat van faillissement;
- de Afnemer bevindt zich in een procedure van Gerechtelijke 

Reorganisatie of in een andere wettelijke schuldsaneringsregeling 
naar Belgisch of naar buitenlands recht; 

- er wordt beslag gelegd op de activa van de Afnemer of de Afnemer 
verliest op een andere wijze de beschikkingsbevoegdheid over zijn 
vermogen of een deel ervan;

- de afnemer staakt zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk.
 Indien één of meerdere van de hierboven genoemde gevallen zich 

voordoet, heeft Starline het recht de overeenkomst te ontbinden. 
Dit recht van Starline doet evident geen afbreuk aan haar recht op 
schadevergoeding.

45. De geheel of gedeeltelijke vernietiging of de geheel of gedeeltelijke 
nietigverklaring van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, 
laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene 
Voorwaarden onverlet. In geval van geheel of gedeeltelijke vernie-
tiging of nietigverklaring van enige bepaling van deze Algemene 
Voorwaarden, zal de nietige/vernietigde bepaling door de partijen 
worden vervangen door een bepaling die qua strekking en gevolgen 
zo veel mogelijk aansluit bij de nietige/vernietigde bepaling. 

46. Op de tussen Starline en de Afnemer gesloten overeenkomsten en 
de uit die overeenkomst voortvloeiende geschillen is, met uitsluiting 
van internationale verdragen (waaronder uitdrukkelijk ook het Weens 
Koopverdrag), uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

47. Starline en de Afnemer zijn ertoe gehouden om, voordat zij een 
gerechtelijke procedure inleiden, een redelijke poging te ondernemen 
om eventueel tussen hen gerezen geschillen minnelijk te regelen. Alle 
geschillen tussen de Afnemer en Starline die niet minnelijk geregeld 
konden worden, zullen exclusief worden beslecht door de bevoegde 
rechtbanken te Antwerpen, afdeling Hasselt.
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