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Vlatex home - Fly 40 mm organische vorm



Prijzen De prijzen zijn geldig vanaf 01/01/2023. Deze prijslijst vervangt alle 
voorgaande prijslijsten. Alle prijzen zijn geldig vanaf min. 4 m² per stuk.  
Voor speciale maten (maten op aanvraag) waarvan de breedte kleiner is 
dan 200 cm: in dit geval kan de lengte maximaal 3 keer de breedte zijn.

Transportschade

Annulatie & wijzigingen

Klachten

Tolerantie

Shading

Technische gegevens

Gebruik

Leveringstermijn

Indien u goederen ontvangt die visueel beschadigd zijn, vragen wij u 
uitdrukkelijk hiervan melding te maken op de vrachtbrief. Het is 
belangrijk om een kopie hiervan te bezorgen aan ons. 
Wij moeten hiervan onmiddellijk melding maken bij onze verzekering.

Voor alle orders die geannuleerd worden, zal 30% van het bedrag in 
rekening worden gebracht. Wijziging in afmetingen of artikel 
(referentie of kleur) kunnen slechts na goedkeuring binnendienst. 
Deze wijziging kan aanleiding geven tot extra kosten.

Al onze tapijten ondergaan na productie een kwaliteitscontrole.
Mocht u toch een klacht hebben, contacteer dan uw verkooppunt en 
neem het tapijt niet in gebruik. Klachten moeten geformuleerd worden 
binnen de 7 dagen na de levering. Gelieve uw klacht duidelijk omschreven 
samen met een aantal foto’s door te geven aan uw contactpersoon 
bij B.I.C.-Carpets.  Indien er een probleem is met een karpet, vragen 
wij u vriendelijk om dit karpet goed opgerold (met koker en in plastic 
verpakking) klaar te houden voor ophaling. Dit zal de snelheid van het 
behandelen van uw klacht verbeteren.  
Contacteer uw agent voor meer informatie.

Wij willen u informeren dat al onze producten een tolerantie van 2% 
hebben naar gewicht, kleur, structuur, hoogte, enz.  
Mede door de eigenschappen van de natuurlijke garens, zoals wol, katoen 
en lyocell, kunnen lichte afwijkingen optreden, inzake kleur en vorm. 
Vezels en kleine wol- en lyocelldeeltjes kunnen loskomen, dit is volkomen 
normaal bij natuurlijke garens. Polyester garens kunnen mogelijks nog 
deels loskomen van de kern, door hun fijnheid kunnen enkele draadjes 
ontglippen aan de binding.

Dit is een natuurlijk fenomeen dat kan optreden bij alle types tapijt met 
gesneden luspool. Het is extra merkbaar bij effen en uni kleuren en bij 
grotere oppervlaktes. Het is een wijziging van de poolrichting in het tapijt. 
Dit resulteert in donkere vlekken, die extra worden geaccentueerd onder 
bepaalde lichtomstandigheden.  Dit doet geen afbreuk aan de kwaliteit 
of levensduur van het tapijt en is geen gevolg van een productiefout. 
Het regelmatige gebruik van een aangepaste reinigingsmethode zal het 
zichtbare effect hiervan iets doen afnemen.

Alle technische gegevens kunnen op vraag worden verkregen of zijn terug 
te vinden op de productfiche. Deze zijn raadpleegbaar op onze website:
www.bic-carpets.com

De bestemming en het gebruik van het tapijt zijn de verantwoordelijkheid 
van de koper. Bij twijfel of vragen hieromtrent B.I.C.-Carpets contacteren 
voor advies. B.I.C.-Carpets is niet verantwoordelijk voor schade aan het 
tapijt te wijten aan opslagruimtes die niet conform zijn aan 
verwarmingsnormen van 18° en vochtigheidsnormen.

De bevestigde leveringstermijnen zijn louter informatief en zijn steeds af 
fabriek.

Belangrijke opmerkingen

Lotus Imane
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Tapijten - Luxury Collection

De prijs voor een rond tapijt word berekend op basis van een vierkant tapijt. 
Oppervlakte rond tapijt = oppervlakte vierkant tapijt. Voor de prijs voor een ovaal of andere vorm wordt 
de oppervlakte berekend op basis van de maximale breedte x de maximale lengte. 
Bij deze vormen is een sjabloon vereist.

Een breedte van meer dan 400 centimeter is mogelijk met een lasnaad voor de meeste kwaliteiten.
Contacteer BIC Carpets bij vragen.

Standaardmaten - prijzen per stuk in euro. (Incl randafwerking)
Let op de breedte- of lengterichtingen!  

Richtingspijl op de achterkant van het staal.
Breedte en lengte kunnen niet worden omgewisseld in de standaardmaat!

370 x 270 cm € 2.950
370 x 370 cm € 4.044
370 x 470 cm € 5.137

Pavé de luxe maximale breedte 370 cm mogelijk

Randafwerking met klein lint

breedte in cm 170 200 200 200 340 400 400 400 vrije maten
lengte in cm 240 200 250 300 240 300 400 500 €/m²
Atrar € 1.289 € 1.264 € 1.580 € 1.895 € 2.920 € 3.736 € 4.980 € 6.203 € 407/m²
Blitz € 1.267 € 1.246 € 1.527 € 1.806 € 2.597 € 3.320 € 4.428 € 5.535 € 362/m²
Chelha € 1.377 € 1.350 € 1.687 € 2.025 € 3.120 € 3.992 € 5.322 € 6.652 € 436/m²
NIEUW! Cilou € 1.378 € 1.350 € 1.690 € 2.027 € 3.139 € 4.014 € 5.352 € 6.690 € 438/m²
NIEUW! Eden € 1.744 € 1.709 € 2.136 € 2.654 € 3.970 € 5.075 € 6.768 € 8.460 € 553/m²
Galaxy € 1.267 € 1.246 € 1.527 € 1.806 € 2.597 € 3.320 € 4.428 € 5.535 € 362/m²
Harbor € 1.378 € 1.350 € 1.690 € 2.027 € 3.139 € 4.014 € 5.352 € 6.690 € 438/m²
Haven € 1.378 € 1.350 € 1.690 € 2.027 € 3.139 € 4.014 € 5.352 € 6.690 € 438/m²
Holden € 1.744 € 1.709 € 2.136 € 2.654 € 3.970 € 5.075 € 6.768 € 8.460 € 553/m²
Impulse € 1.697 € 1.664 € 2.080 € 2.497 € 3.850 € 4.923 € 6.563 € 8.204 € 538/m²
Isul € 1.445 € 1.417 € 1.770 € 2.125 € 3.276 € 4.188 € 5.584 € 6.980 € 458/m²
Luna € 1.203 € 1.179 € 1.475 € 1.770 € 2.768 € 3.539 € 4.719 € 5.898 € 387/m²
Magic € 1.517 € 1.489 € 1.833 € 2.176 € 3.178 € 4.063 € 5.418 € 6.773 € 444/m²
NIEUW! Miro € 1.618 € 1.584 € 1.980 € 2.378 € 3.666 € 4.687 € 6.250 € 7.813 € 513/m²
Nature € 1.289 € 1.264 € 1.580 € 1.895 € 2.920 € 3.736 € 4.980 € 6.226 € 407/m²
Nautilus € 2.060 € 2.022 € 2.527 € 3.033 € 4.742 € 6.064 € 8.086 € 10.107 € 662/m²
Pavé Berberi € 1.016 € 996 € 1.245 € 1.493 € 2.300 € 2.944 € 3.924 € 4.906 € 320/m²
Pavé de Luxe € 1.222 € 1.200 € 1.497 € 1.797 € 2.770 zie hieronder € 387/m²
Siwa € 1.519 € 1.489 € 1.860 € 2.234 € 3.494 € 4.468 € 5.958 € 7.447 € 487/m²
Stone € 2.476 € 2.427 € 3.034 € 3.640 € 5.610 € 7.175 € 9.568 € 11.958 € 783/m²
Tosh € 1.519 € 1.489 € 1.860 € 2.234 € 3.494 € 4.468 € 5.958 € 7.447 € 487/m²

Lotus Imane
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EDEN, VASTBERADEN EN STERK
Zacht maar veerkrachtig. Alleen jij, die een 
duurzame keuze maakt in tapijt, zoals Eden. Met 
deze nieuwe collectie verbinden we mensen 
en ruimtes meer dan ooit. Met Eden kies je voor 
luxe en kwaliteit, met aandacht voor de natuur.

CILOU, CHARMANT EN STIJLVOL

Wenst u voor uw interieurproject een luxueuze 
uitstraling zoals Cilou? Dan sluit u geen 
compromissen en neemt u alleen genoegen 
met de hoogste waarden. Met Cilou kiest u voor 
schoonheid en duurzaamheid binnen 1 tapijt. 

2210 cream 2240 dune 2280 forest 
green

2230 gold 2270 maize 2220 porcelain 2250 rust 2260 zinc

2210 cream 2240 dune 2280 forest 
green

2230 gold 2270 maize 2220 porcelain 2250 rust 2260 zinc

Van gerecycleerde visnetten tot luxe tapijten
Ontmoet Eden & Cilou

Lotus Imane
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Deze producten worden altijd aangekocht op volle breedte.
Als het product op voorraad is, bedraagt de levertermijn 2 weken na orderbevestiging.

Kamerbreed - Luxury Collection

LUXURY COLLECTIONLUXURY COLLECTION

HAVEN 3340 SAND SHORE 

www.bic-carpets.com • sales@bic-carpets.be • tel +32 (0) 56 23 54 10

LUXURY CARPETS

WIDTH - BREEDTE - LARGEUR - BREITEclass 32 general 
commercial use

MADE IN BELGIUM

2450 g/m2 3085 g/m2 11 mm 13 mm400 cm wide

Follow us!

composition:  60% regenerated nylon & 40% wool
wilton woven carpet: cutpile
backing: PES/latex, glassfibre & jute
sizes: standard sizes, special sizes & broadloom
100% recyclable yarn - cradle to cradle 
All carpets are woven with solar energy

Op het etiket van 
het staal vindt u 
altijd een pijl die de 
breedte aangeeft.

LUXURY
kamerbreed

coupon prijs
euro/m2

rolprijs
euro/m2

rollengte
in mtr.

rolbreedte
in mtr.

Atrar 298 €/m² 268 €/m² 30 4 m
Blitz 267 €/m² 240 €/m² 30 4 m
Chelha 317 €/m² 286 €/m² 30 4 m
NEW! Cilou 317 €/m² 286 €/m² 30 4 m
NEW! Eden 403 €/m² 363 €/m² 30 4 m
Galaxy 267 €/m² 240 €/m² 30 4 m
Harbor 317 €/m² 286 €/m² 30 4 m
Haven 317 €/m² 286 €/m² 30 4 m
Holden 403 €/m² 363 €/m² 30 4 m
Impulse 393 €/m² 353 €/m² 30 4 m
Isul 334 €/m² 299 €/m² 30 4 m
Luna 278 €/m² 250 €/m² 30 4 m
Magic 320 €/m² 288 €/m² 30 4 m
NEW! Miro 375 €/m² 338 €/m² 30 4 m
Nature 256 €/m² 230 €/m² 30 4 m
Nautilus 480 €/m² 430 €/m² 30 4 m
Pavé Berberi 235 €/m² 210 €/m² 30 4 m
Pavé de Luxe 280 €/m² 252 €/m² 30 3,7 m
Siwa 354 €/m² 320 €/m² 30 4 m
Stone 570 €/m² 514 €/m² 20 4 m
Tosh 354 €/m² 320 €/m² 30 4 m

Lotus Imane
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Tegels andere maten vanaf 200 m² : meerprijs op bovenstaande kwaliteiten.

kamerbreed & tegels - Contract Collection

Deze producten worden altijd aangekocht op volle breedte.
Als het product op voorraad is, bedraagt de levertermijn 2 weken na orderbevestiging.

Een doos bevat 22 tegels van 48 x 48 cm. Te bestellen bij een veelvoud van 5,07 m²

96 x 96 cm min. 200 m² +€ 13/m²
24 x 96 cm min. 200 m² +€ 13/m²
48 x 96 cm min. 200 m² +€ 13/m²

TEGELS                                      Size                          30-120m²                                       >120m²
Helix 48x48 cm 114 €/m² 89 €/m²
Impact 48x48 cm 119 €/m² 92 €/m²
Mira 48x48 cm 98 €/m² 74 €/m²

Contract
kamerbreed

coupon prijs
 min.30m2 - 120m2

coupon prijs
  min.50m2 - 

120m

rolprijs
euro/m2

rollengte 
in mtr.

rolbreedte 
in mtr.

Atrium 109 €/m² 81 €/m² 30 4
Forum 112 €/m² 85 €/m² 30 4
Helix 103 €/m² 69 €/m² 30 4
Heritage 256 €/m² 227 €/m² 30 4
Impact 111 €/m² 81 €/m² 30 4
Mira 83 €/m² 58 €/m² 30 4

Voeg een lichtgewicht antislip comfort rug toe aan uw tapijt

€ 56/ m2

Geschikt in combinatie met vloerverwarming. 

Toepassing op parket, laminaat, keramische tegels, kurk 

en LVT tegels, en geschikt voor residentieel en projectmatig gebruik.

BIC comfort backing

Lotus Imane
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NIEUW! GROVE

Standaardmaten - prijzen per stuk in euro. (Incl randafwerking)
Let op de breedte- of lengterichtingen!  

Richtingspijl op de achterkant van het staal.
Breedte en lengte kunnen niet worden omgewisseld in de standaardmaat!

breedte in cm 170 200 200 200 340 400 400 400 vrije maten
lengte in cm 240 200 250 300 240 300 400 500 €/m²
Aspen € 1080 € 1.060 € 1.324 € 1.588 € 2.437 € 3.178 € 4.237 € 5.295 € 345/m²
Cedar € 1080 € 1.060 € 1.324 € 1.588 € 2.437 € 3.178 € 4.237 € 5.295 € 345/m²
Kanzan € 1080 € 1.060 € 1.324 € 1.588 € 2.437 € 3.178 € 4.237 € 5.295 € 345/m²
Mangrove € 1080 € 1.060 € 1.324 € 1.588 € 2.437 € 3.178 € 4.237 € 5.295 € 345/m²
Oakley € 1080 € 1.060 € 1.324 € 1.588 € 2.437 € 3.178 € 4.237 € 5.295 € 345/m²
Sato € 1080 € 1.060 € 1.324 € 1.588 € 2.437 € 3.178 € 4.237 € 5.295 € 345/m²
Sequoia € 1080 € 1.060 € 1.324 € 1.588 € 2.437 € 3.178 € 4.237 € 5.295 € 345/m²

CEDAR KANZAN

SATO

MANGROVEASPEN

SEQUOIAOAKLEY Afwerking*

*Vlakgeweven luxe tapijten
standaardbreedte: 4 m

afwerking met antislip comfortbacking
made in Belgium

Lotus Imane
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Technische gegevens

Grotere afmetingen in breedte en lengte zijn mogelijk voor de meeste kwaliteiten met een lasnaad.
Gelieve ons te contacteren bij aanvraaag.

Collectie Poolhoogte Kg/m2 Samenstelling Max. maat
zonder naad

Club design fine wool 16 mm 5.4 80% lyocell 20% wol 450 x 900 cm
Club design lyocell 16 mm 5.4 80%f fijne wol 20% wol 450 x 900 cm
Flow 40 mm 5.2 100% fijne wol 450 x 900 cm
Fly Mesh 40 mm 5.2 100% fijne wol 450 x 900 cm
Fly 28 mm 28 mm 4.6 100% fijne wol 450 x 900 cm
Fly 40 mm 40 mm 5.2 100% fijne wol 450 x 900 cm
Fuse 30 mm 4 80% wol 20% fijne wol 450 x 900 cm
Gradient fine wool 14 mm 4.8 100% fijne wol 450 x 900 cm
Gradient lyocell 12 mm 6 100% lyocell 450 x 900 cm
Gravel 20 mm 5.4 60% fijne wol 40% lyocell 450 x 900 cm
Grid 20 mm 5.4 70% fijne wol 30% lyocell 450 x 900 cm
Mecca 30 mm 4 100% wol 450 x 900 cm
Medina 30 mm 4.5 60% wol 40% viscose 450 x 900 cm
Parker 16 mm 4.8 100% fijne wol 450 x 900 cm
Queen 14 mm 4.5 100% wol 450 x 900 cm
Royal 10 mm 4.5 100% wol 450 x 900 cm
Shadow 2.0 16 mm 5.8 80% lyocell 20% wol 450 x 900 cm
Trinity 12 mm 12 mm 6 100% lyocell 450 x 900 cm

12

Lotus Imane



BELGIAN INTERNATIONAL CARPETS N.V.
Handelsregister Kortrijk 107042  |  BTW/TVA BE 0426.620.153  |  Registratienr. 426.620.153.05.22.01
Vlamingstraat 12  |  B-8560 Wevelgem  |  T +32 56 23 54 10  |  sales@bic-carpets.be  |  www.bic-carpets.comLUXURY CARPETS 11

                                                                                                                            prijslijst Nederland januari 2023

Handtuft collectie

breedte in cm 170 200 200 200 340 400 400 euro / m2

lengte in cm 240 200 250 300 240 300 400 <7 m2 >7 m2

Standaard maten - prijs per stuk in euro inclusief afwerking
(zie foto) vrije maten

Beschikbaar als afgewerkt karpet en ook als vasttapijt.
Speciale vormen, dessins en meerderen kleuren zijn mogelijk: prijs op aanvraag
Let op de maattolerantie van max. 2%

Afwerking

13

Club design 
Fine Wool

€ 2.510 € 2.460 € 3.080 € 3.695 € 4.180 € 6.150 € 8.200 € 620 € 520

Club design 
Lyocell

€ 2.488 € 2.440 € 3.050 € 3.660 € 4.160 € 6.120 € 8.160 € 610 € 510

Flow € 2.795 € 2.740 € 3.425 € 4.110 € 4.650 € 6.840 € 9.120 € 685 € 570
Fly Mesh € 2.795 € 2.740 € 3.425 € 4.110 € 4.650 € 6.840 € 9.120 € 685 € 570
Fly 28 mm € 2.720 € 2.670 € 3.335 € 4.000 € 4.520 € 6.645 € 8.860 € 665 € 550
Fly 40 mm € 2.795 € 2.740 € 3.425 € 4.110 € 4.650 € 6.840 € 9.120 € 685 € 570
NEW! FUSE € 2.795 € 2.740 € 3.425 € 4.110 € 4.650 € 6.840 € 9.120 € 685 € 570
Gradient 
FINE WOOL

€ 3.020 € 2.960 € 3.700 € 4.440 € 5.018 € 7.380 € 9.840 € 740 € 615

Gradient 
LYOCELL

€ 2.795 € 2.740 € 3.425 € 4.110 € 4.650 € 6.840 € 9.120 € 685 € 570

Gravel € 2.488 € 2.440 € 3.050 € 3.660 € 4.160 € 6.120 € 8.160 € 610 € 510
Grid € 2.488 € 2.440 € 3.050 € 3.660 € 4.160 € 6.120 € 8.160 € 610 € 510
Mecca € 2.795 € 2.740 € 3.425 € 4.110 € 4.650 € 6.840 € 9.120 € 685 € 570
Medina € 2.795 € 2.740 € 3.425 € 4.110 € 4.650 € 6.840 € 9.120 € 685 € 570
Parker € 2.510 € 2.460 € 3.080 € 3.695 € 4.180 € 6.150 € 8.200 € 620 € 520
Queen € 2.270 € 2.225 € 2.780 € 3.335 € 3.770 € 5.545 € 7.395 € 555 € 460
Royal € 2.270 € 2.225 € 2.780 € 3.335 € 3.770 € 5.545 € 7.395 € 555 € 460
Shadow 2.0 € 2.488 € 2.440 € 3.050 € 3.660 € 4.160 € 6.120 € 8.160 € 610 € 510
Trinity 12 mm € 2.325 € 2.280 € 2.850 € 3.420 € 3.876 € 5.700 € 7.600 € 570 € 475

Lotus Imane
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B.I.C. Designbook

Het Designboek van B.I.C. Carpets

is een eigentijdse en inspirerende reeks ontwerpen voor iedereen 
met een passie voor interieur en tapijt.

Enerzijds wil het de uitgebreide creatieve mogelijkheden van onze 
manual hand tuft collectie tonen om een bron van inspiratie te zijn 
voor architecten en interieurontwerpers.

Anderzijds kan elk ontwerp van deze collectie besteld worden 
door onze B.I.C. liefhebbers. Kleuren kunnen op verzoek worden 
aangepast uit het brede kleurengamma.

Ons verzoek?  
Vertel ons uw fantasie en wij ontwerpen het samen met u!

14
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Designs handtuft BIC Carpets

Designs <7 m2 >7 m2

Stap 1: verzamel zo veel mogelijk info 
Denk aan het gewenste kleurenpalet, een moodboard, de gewenste afmetingen, materiaalkeuze (fijne wol, lyocell, 
wol), poolhoogte etc...Wilt u wat carving toepassen? De mogelijkheden zijn eindeloos. 
Wat is het gebruik van uw custom design project? residentieel gebruik - commercieel gebruik - intensief gebruik. 

Stap 2: vraag uw render aan 
Wij sturen u de gevraagde render binnen 5 werkdagen toe. 
Zijn er aanpassingen nodig? Laat het ons weten & we maken dit in een mum van tijd in orde.
 
Stap 3: goedkeuring van de render 
Nadat u ons uw goedkeuring heeft gestuurd, is het tijd voor productie. 
Opgelet: handtuft tapijten worden altijd op order geproduceerd en hebben een levertijd van 6 tot 8 weken. 

Stap 4: gefeliciteerd, u ontvangt uw unieke handgetuft tapijt. Geniet ervan! 
Rol het tapijt binnen 1 week na ontvangst uit en lees zorgvuldig de bijgevoegde reinigings- en onderhoudsinstructies.  

Vragen/opmerkingen? 
Contacteer uw lokale contactpersoon of stuur ons een mail via sales@bic-carpets.be .

Uw eigen custom handtuft design project?

*Deze prijzen zijn indicatief op basis van het origineel ontwerp.
Custom maat, kleur en materiaal zijn mogelijk.

15

Designs <7 m2 >7 m2

Aquarel € 685 € 570
Atelier Floral € 740 € 615
Behold € 675 € 565
Benign Blue € 685 € 570
Brick € 685 € 570
Bright cloud € 675 € 565
Briquette € 675 € 565
Chevron € 610 € 510
Circlet € 610 € 510
Costa € 740 € 615
Cross € 610 € 510
Crossing € 685 € 570
Curve € 685 € 570
Dunas € 610 € 510
Earth € 675 € 565
Eclipse € 685 € 570
Flattering the Flowers € 610 € 510
Fog € 685 € 570
Fourseight € 610 € 510
Frame € 685 € 570
Globe € 685 € 570

Herringbone € 610 € 510
Ilha € 740 € 615
Line € 610 € 510
Little Touch € 675 € 565
Maze € 685 € 570
Observant Ocean € 685 € 570
Organic € 793 € 663
Origami € 675 € 565
Playful Paradise € 675 € 565
Prince of Peace € 675 € 565
Roda € 740 € 615
Roundal € 610 € 510
Scale € 673 € 560
Sphere € 740 € 615
Stripe € 610 € 510
Tracing the terrace € 685 € 570
Trapezium € 675 € 565
Trip to triangle € 675 € 565
Universal Unity € 675 € 565
Wave € 610 € 510
Window of wealth € 675 € 565

Lotus Imane
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BIC marketing materialen

Cataloog

Staaldozen Designbook

Pomdozen Duurzaamheidsrapport Flyers

Website

Architect mappen Social media

Ontdek meer op onze website www.bic-carpets.com

Lotus Imane
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Ecologische missie

Wij streven ernaar uw interieurproject naar een 
hoger niveau te tillen door middel van een zinvol 
ontwerp dat ook voldoet aan de milieu standaarden.

Bij B.I.C.-Carpets streven wij ernaar te voldoen 
aan de milieuvoorschriften die de gezondheid en 
veiligheid van onze planeet beschermen. Wij zetten 
ons in om onze doelstellingen van verbetering te 
bereiken met betrekking tot: vermindering van 
het afval van ons productieproces, onze keuze 
van ecologische middelen, onze bijdrage aan 
natuurlijke energiebronnen, enz.

KWALITEIT 

Wij streven naar de hoogste 
kwaliteitsnormen, een 

esthetische benadering van 
materialen gecombineerd 

met een strikte naleving van 
de ecologische vereisten. 

DUURZAAMHEID

Jaren van vakmanschap 
hebben geleid tot onze 

keuzes van natuurlijke en 
duurzame materialen om 
producten te leveren met  

een jarenlange levensduur.

FLEXIBILITEIT

Onze innovatieve mentaliteit 
resulteert in een dagelijkse 

zoektocht naar nieuwe 
mogelijkheden in garens, 

weeftechnieken en kleuren. 

Onze missie van ecologische duurzaamheid uitgelegd

Lotus Imane
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ALGEMENE VERKOOPS- EN HANDELSVOORWAARDEN
1.  ORDERBEVESTIGING
Iedere opdracht wordt door de verkoper schriftelijk bevestigd. Door 
aanvaarding van deze bevestiging verklaart de koper zich akkoord met 
onderstaande clausules en voorwaarden. Onze algemene voorwaarden 
primeren in alle gevallen op de eventuele algemene voorwaarden van de 
koper.
2.  PRIJZEN
De verkoper behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen 
tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan te passen in geval van 
en in verhouding tot wijzigingen van de vracht- en verzekeringstarieven, 
belastingen of taksen.
3.  LEVERING
a.  De levering van de goederen gebeurt op de maatschappelijke zetel 
van de verkoper. De levering wordt geacht te zijn geschied, hetzij op 
datum van levering van de goederen, hetzij na kennisgeving aan de koper 
dat de goederen te zijner beschikking zijn.
b.  De overeengekomen afleverdatum zal niet altijd nauwkeurig kunnen 
worden aangehouden. Na het verstrijken van de overeengekomen 
datum, heeft de koper het recht de levering op te eisen per aangetekend 
schrijven. De koper heeft dan het recht de goederen te weigeren, 
indien deze worden geleverd op een later tijdstip dan 14 dagen na 
datum van bedoeld schrijven. Hij heeft onder geen enkele voorwaarde 
recht op schadevergoeding. Indien de goederen geleverd worden 
binnen de hierboven vermelde termijn heeft de koper niet het recht de 
goederen te weigeren noch de overeenkomst te beëindigen. Ingeval de 
leveringstermijn niet uitdrukkelijk werd overeengekomen is deze minstens 3 
maand. 
d.  Laattijdige levering geeft de klant nimmer het recht op 
schadevergoeding.
4.  CONFORMITEIT
De conformiteit wordt slechts gewaarborgd met inachtneming van de 
gebruikelijke toleranties.
5.  RISICO
Bij de levering van de goederen gaat het risico op de koper over. Met het 
oog op het vrijwaren zijner belangen, wordt de geadresseerde verzocht de 
goede staat van het vrachtgoed na te gaan, vooraleer het in ontvangst 
te nemen en gebeurlijk het nodige voorbehoud te maken tegenover de 
transporteur, die alleen verantwoordelijk is.
6.  EIGENDOM
De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de koper de prijs 
voor alle goederen, ooit geleverd door de verkoper niet betaald heeft. De 
koper geeft toelating aan de verkoper of zijn lasthebber om zijn terreinen 
en gebouwen te betreden teneinde de goederen terug in bezit te nemen.
Zolang de goederen niet volledig betaald werden, is het de koper 
verboden deze te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze als 
zekerheid aan te wenden. Wanneer de verkochte goederen verwerkt 
worden in nieuwe producten, wordt deze verwerking geacht gedaan 
te zijn voor rekening van de verkoper die de eigendom verwerft van 
de nieuwe producten, zonder hiervoor op enigerlei wijze aansprakelijk 
te zijn t.a.v. derden. De koper zal de verkoper in voorkomend geval 
volledig vrijwaren. In geval van niet betaling op de vervaldag moet 
de koper de onbetaalde goederen onmiddellijk terugsturen naar de 
verkoper. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle verlies- en 
vernietigingsrisico’s.
7.  KLACHTEN
a.  Klachten wegens zichtbare gebreken zijn enkel ontvankelijk wanneer zij 
per aangetekend schrijven gericht worden tot de verkoper binnen de acht 
dagen na de levering van de goederen of indien de goederen binnen 
die periode een bewerking hebben ondergaan, voor het tijdstip van de 
bewerking.
b.  Klachten wegens verborgen gebreken dienen per aangetekend 
schrijven te worden gesignaleerd en zijn 6 maanden na factuurdatum niet 
meer ontvankelijk.
c.  Indien klachten bij tussenpersonen of vertegenwoordigers worden 
gedaan, dienen ze, om geldig te zijn, schriftelijk bevestigd te worden bij de 
leverancier.
d.  Geen retourzending mag geschieden zonder de schriftelijke 
toestemming van de verkoper en deze toestemming sluit geenszins 
erkenning in.
De terugzending gebeurt in ieder geval voor rekening van de koper.
e.  De verkoper heeft het recht de rechtmatig geweigerde goederen te 
vervangen zonder dat deze vervanging aanleiding kan geven tot gelijk 
welke schadevergoeding.
f.   Een klacht kan de koper niet ontlasten van de verplichting het bedrag 
der facturen te betalen op de bij het contract vastgestelde data en 
volgens de bedongen voorwaarden. Een klacht, zelfs indien zij gegrond 

is, machtigt in géén geval de koper de uitvoering van het contract te 
weigeren voor de goederen welke het voorwerp van de klacht niet 
uitmaken.
8.  BETALING
De goederen dienen behoudens andersluidende schriftelijke 
overeenkomst contant te worden betaald op de maatschappelijke zetel 
van de verkoper. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal 
van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling rente geven, 
berekend op 12 % per jaar. In geval van niet-betaling op de vervaldag, ten 
gevolge van nalatigheid of slechte wil, zal het verschuldigd bedrag van 
de factuur van rechtswege verhoogd worden met 15 % met een minimum 
van 125 € en een maximum van 1.875 €, ten titel van conventionele en 
forfaitair bepaalde schadeloosstelling, zonder dat voorafgaandelijke 
ingebrekestelling is vereist, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
9.  OVERMACHT
Overmacht schorst de uitvoering van het contract en geeft de koper 
geen recht op schadevergoeding. Niettemin heeft iedere partij het recht 
de overeenkomst te ontbinden zonder eender welke schadevergoeding 
indien de schorsing langer duurt dan 60 dagen.
10.  WAARBORG
a.  Voor of tijdens de uitvoering van een contract kan de verkoper 
een waarborg vragen. Is deze waarborg ontoereikend, dan heeft de 
verkoper het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling 
zijn verbintenissen op te schorten of het contract te ontbinden, zonder 
recht op schadevergoeding voor de koper. Wanneer de verkoper niet 
opteert voor gedwongen uitvoering van de overeenkomst komen partijen 
overeen, dat in geval van ontbinding van de overeenkomst lastens de 
koper, de schadevergoeding forfaitair bepaald wordt op 30 % van de 
verkoopwaarde van het niet uitgevoerde contract.
b.  Bij de verkoop van een volledige collectie dient de koper 
voorafgaandelijk de levering 50 % van de totale verkoopprijs van deze 
collectie te betalen aan de koper.
Bij gebreke van schriftelijke reactie vanwege de koper binnen één week 
na de levering wordt hij geacht de collectie in zijn geheel aanvaard te 
hebben.
Na verloop van deze termijn worden geen afzonderlijke onderdelen van 
de collectie meer teruggenomen door de verkoper.
c.  Ingeval er sprake is van aanneming van werken wordt tussen de 
partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de 
opdrachtgever, die zich in onze magazijnen en werkplaatsen bevinden, 
ons door de opdrachtgever in pand worden gegeven tot zekerheid van 
de betaling van het ons verschuldigd maakloon voor reeds teruggegeven 
goederen.
Nieuwe goederen die ons door de opdrachtgever ter verwerking 
worden toevertrouwd, worden geacht de reeds teruggegeven bewerkte 
goederen te vervangen. De goederen die ons door de opdrachtgever 
ter bewerking worden toevertrouwd worden geacht deel uit te maken 
van één en dezelfde ondeelbare overeenkomst, zelfs wanneer deze 
overeenkomst in opeenvolgende prestaties wordt uitgevoerd.
11.  WANPRESTATIE
Wanneer de koper hetzij in onderhavig hetzij in enig ander contract zijn 
verplichtingen niet nakomt, kan de verkoper van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling in om het even welk contract, ofwel zijn verbintenissen 
opschorten, ofwel de contracten als ontbonden aanzien, zonder recht op 
schadevergoeding in hoofde van de koper. Het volstaat dat de verkoper 
hiertoe zijn uitdrukkelijke wil laat kennen (onder meer per brief). In geval 
van ontbinding is de schadevergoeding bepaald in art. 10 door de koper 
verschuldigd. De verkoper kan onmiddellijk van rechtswege en zonder 
verdere ingebrekestelling alle verkochte, geleverde en nog aanwezige 
goederen terugeisen. De koper dient deze onverwijld ter beschikking te 
stellen van de verkoper op diens maatschappelijke zetel.
12.  BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement 
Kortrijk bevoegd tenzij de verkoper verkiest om de zaak aanhangig te 
maken bij de Rechtbank van de woonplaats van de koper. Partijen komen 
overeen dat deze overeenkomst onderworpen is aan het Belgisch recht 
met uitzonde- ring van art. 6 waarop het recht van het land waar de koper 
gevestigd is van toepassing is.
13. AFWIJKINGEN
Afwijkingen op deze verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig indien 
zij schriftelijk en uitdrukkelijk bedongen zijn. Nietigheid van een van 
bovenstaande bedingen brengt niet de nietigheid van de overige 
bepalingen met zich mee.
14.  SCHULDVERNIEUWING
Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare 
waardepapieren, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen 
afwijking van bovenstaande verkoopsvoorwaarden.
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