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Thermoplasten 
voor belijningen 
en markeringen.

Thermoplasten zijn duurzame, 
kwaliteitsvolle markeringen in kunststof 
die op vrijwel elk wegoppervlak eenvoudig 
kunnen worden aangebracht.

Innoveren betekent vernieuwen. 
Het vernieuwen van producten en 
bedrijfsprocessen is uiterst belangrijk om 
onze rol in veiligheid en markeringen te 
kunnen blijven vervullen.

Daarom presenteren we u deze 
markeringsgids. Door de unieke 
samenwerking van de ACB-groep met de 
WJ-groep, twee gevestigde waarden in 
wegveiligheid, bieden we TopMark 
(veiligheidsaanduidingen) en PlayMark 
(spelvormingsaanduidingen) aan via onze 
joint venture ACB-WJ.

Educatie, veiligheid en bescherming in één 
vlotte beweging

ACB Group produceert als enige 
in België voorgevormde 
thermoplasten. 



We profileren ons als een unieke speler op de markt door onze voortdurende zoektocht 
naar nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen, door inzicht in de sector en door te 
voldoen aan de individuele behoeften van de klant. Snelle en accurate leveringen, een 
aangepaste verpakking, eenvoudige bestelmethodes en een correcte prijzenpolitiek 
maken van ons de ideale partner.

Ons R&D departement benadert de actuele techniek, prijs, kwaliteit en milieueisen met 
de best mogelijke opties om het beoogde resultaat te bereiken. We willen onze klanten 
altijd bijstaan met innovatieve producten of samen met hen iets speciaal ontwikkelen. 
Onze kwaliteitscontrole afdeling waakt erover dat we kwaliteit leveren in alles wat 
wenselijk is.

Het is onze drijfveer om samen met u aan een zorgzame samenleving te werken. 
Onze ervaren mensen in de productie, verkoop en ontwikkeling willen een eerlijke en 
betrouwbare hoofdleverancier zijn voor wegmarkeringen. 
Dit komt zelfs tot uiting in de selectie van onze grondstofleveranciers. We streven ernaar 
om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten die onze missie verruimen en het 
juiste karakter uitbeelden.

De overheid doet er alles aan om de zwakke weggebruiker meer veiligheid te bieden. 
We werken op dit vlak samen met tal van bedrijven, aannemers, scholen en andere 
instanties opdat onze markeringen met aandacht en kwaliteit worden aangebracht.
Daarin willen we het verschil maken voor de omgeving en voor de veiligheid. Het is al in 
meerdere studies bewezen dat horizontale markeringen het verkeer nog veiliger maken 
dan verticale. Hieraan willen wij ons steentje bijdragen.

Flexibiliteit

Innovatie

Milieu

Veiligheid
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De voordelen 
van onze
merken.

• Slijtvast 
• Milieuvriendelijk
• Kleurrijk  
• Eenvoudig en snel aan te brengen
• Bestand tegen alle weersinvloeden  
• Oneindig aantal toepassingen 
• Maatwerk is mogelijk in productie     
   vanaf  slechts 1 stuk

Zowel TopMark als PlayMark laten 
u toe om werkelijk alle richtingen 
uit te gaan. The sky is the limit. 
Heeft u een boodschap die 
iedereen moet weten?
Een logo, reclameactie, 
nummerplaten of maatwerk?
Laat het uitwerken in een van onze 
producten.

heeft een grote meerwaarde voor de 
verkeersveiligheid. Het omvat horizontale 
markeringen in de vorm van veiligheids-
aanduidingen, haaientanden, snelheids-
beperkingen, pijlen of verkeerssignalisatie 
met de gewenste textuur en reflectie. Dit 
product zet alles op alles voor de 
veiligheid op de weg.

verfraait de omgeving, maar heeft ook een 
educatief, sportief en speels karakter.
Zoekt u toffe spellen of wilt u gewoon iets 
bijleren tijdens een spel? 
Laat u verrassen door het gamma van 
PlayMark.



Onze producten zijn geschikt voor alle 
wegoppervlakten, parkings en andere 
wegbedekkingen. Onze primer - een hechtingsprimer 
-  hecht zeer goed op beton, bakstenen, tegels en 
klinkers. Bij aanvang van de werken moet de 
ondergrond volledig schoon zijn. Borstel de 
ondergrond en brand het vocht eruit. Indien er een 
primer is vereist, breng dan primer in een dunne 
laag aan met de rol. Tape eerst de figuur of zone af 
alvorens de primer aan te brengen, voor een afgelijnd 
resultaat.

Bestellingen kunnen telefonisch of per e-mail 
worden doorgegeven. Zodra uw bestelling is 
bevestigd, wordt deze zo snel mogelijk geleverd, 
eventueel bij de eindgebruiker.

Volg de duidelijke instructies om het werk te 
vergemakkelijken. Op aanvraag staat ons support 
team ter beschikking. 
Heeft u informatie nodig? Aarzel dan niet om ons te 
contacteren.

We geloven dat de nazorg bij levering en uitvoering 
minstens even belangrijk is. Wilt u meer weten over 
levering of verzending? Ons support team staat voor 
u klaar.

Product

Bestelling & levering

Uitvoering

Aftersales
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Voor
veiligheid

TopMark staat voor horizontale 
markeringen conform de Europese 
normen die je onder meer op de 
weg tegenkomt in de vorm van 
verkeersborden en 
veiligheidsaanduidingen. 

Ze worden meestal gebruikt in een 
professionele infrastructuur voor 
voet- en fietspaden, parkings, 
rijkswegen en landingsbanen.

Doorheen de jaren heeft ons product 
Topmark in tal van landen certificaten 
behaald door deelname aan officiële 
wegtesten en simulatietesten.  Hierdoor 
hebben we bijvoorbeeld voor de Belgische 
markt een Benor P6 certificaat gehaald.  

Dit betekent dat het product  na 2 jaar 
en 2 miljoen wielpassages, nog steeds 
ruimschoots voldoet aan de wettelijke 
voorwaarden.  Ook voor andere landen 
hebben we dit behaald:  NF, BAST,...

Certificaties



De deskundigheid en accurate afwerking van de 
wegcodes zijn doorgaans goed voorbereid en 
klaargemaakt voor direct gebruik. 

De handige verpakking geeft de volgorde en 
gebruikswijze aan waardoor u het  product  
gemakkelijk en professioneel kunt aanbrengen.

Onze kwaliteit is een constante, zowel op professio-
neel als op sociaal vlak. We markeren de omgeving 
niet  zomaar,  maar  altijd  met  oog voor het milieu.  
Deze zorg staat bij ons hoog in het vaandel,  de  
nullozing  tijdens  onze productie   is daar een bewijs 
van. 

Onze R&D afdeling is altijd op zoek naar 
ontwikkelingen  voor  gebruiks-  én milieuvriendelijke  
oplossingen.

Het aantal wegcodes dat we in ons bezit hebben, is 
heel uitgebreid. Neem zeker de tijd  om deze prijslijst 
door te nemen.

Professioneel

Milieu

Veiligheid

Laat ons gerust weten hoe we kunnen 
samenwerken om de veiligheid van de zwakke 
weggebruiker te verbeteren. 

www.acb-group.eu/topmark
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1 LIJNEN
Maat (cm) Kleur Art.

50 x 5 L001
50 x 10 L002
50 x 15 L003
50 x 20 L004
50 x 25 L005
50 x 50 L006

100 x 5 L007
100 x 10 L008
100 x 15 L009
100 x 20 L010
100 x 25 L011
100 x 50 L012
15 x 15 L013

*al onze afmetingen zijn uitgedrukt in lengte en breedte

2 LIJNEN OP ROL
Maat (cm) Kleur Art.

500 x 5 R001
500 x 10 R002
500 x 15 R003
500 x 20 R004

*al onze afmetingen zijn uitgedrukt in lengte en breedte

3 HAAIENTANDEN
Maat (cm) Kleur Art.

30 x 21 H001
60 x 50 H002
70 x 50 H003
70 x 50 H004-L
70 x 50 H005-R

75 x 180 H006
600 x 300 H007L-O
600 x 300 H008L-OL
600 x 300 H009-OR

O=OPEN   L=LINKS   R=RECHTS

*al onze afmetingen zijn uitgedrukt in lengte en breedte
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4 PIJLEN
Maat (cm) Kleur Art.

PIJLPUNTEN
205 x 75 PP001
250 x 90 PL010-R
250 x 90 PL010-L
350 x 90 PL011-R
350 x 90 PL011-L

*al onze afmetingen zijn uitgedrukt in lengte en breedte

PIJLEN
500* VP001-(A)
500 VP002-(B1)
500 VP002-(B2)
500 VP003-(C1)
500 VP003-(C2)
500 VP004-(D)
500 VP005-(E)
500 VP006-(F1)
500 VP006-(F2)

750* VP0011-(A)
750 VP0012-(B1)
750 VP0012-(B2)
750 VP0013-(C1)
750 VP0013-(C2)
750 VP0014-(D)
750 VP0015-(E)
750 VP0016-(F1)
750 VP0016-(F1)

*lengte 
1=Linksaf   2=Rechtsaf

INVOEGPIJLEN
2000 IP001-(G1)
2000 IP001-(G2)

1=Linksaf   2=Rechtsaf

PP001
PL010-R
PL011-R

A

B

C

D

E

F

G

70

70

70

70



5 VERKEERSBORDEN
Maat (cm) Kleur Art.

DRIEHOEKIG
100 x 100 DV011-code*
120 x 120 DV012-code*
240 x 120 DV013-code*
350 x 150 DV014-code*
400 x 200 DV015-code*
430 x 150 DV016-code*
600 x 250 DV017-code*
700 x 200 DV018-code*

code* B17, A23, B1, enz… Afmetingen : H x B in cm

100 x 100 DV031-code*
120 x 120 DV032-code*
240 x 120 DV033-code*
350 x 150 DV034-code*
400 x 200 DV035-code*
430 x 150 DV036-code*
600 x 250 DV037-code*
700 x 200 DV038-code*

code* B17, A23, B1, enz… Afmetingen : H x B in cm

ROND
Ø 75 RV011-code*

Ø 100 RV012-code*
Ø 120 RV013-code*
Ø 150 RV014-code*
Ø 200 RV015-code*

200 x 100 RV016-code*
300 x 200 RV017-code*
400 x 200 RV018-code*
560 x 280 RV019-code*

code* E1, C19, C1, enz…

Ø 75 RV031-code*
Ø 100 RV032-code*
Ø 120 RV033-code*
Ø 150 RV034-code*
Ø 200 RV035-code*

200 x 100 RV036-code*
300 x 200 RV037-code*
400 x 200 RV038-code*
560 x 280 RV039-code*

code* E1, C19, C1, enz…
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Maat (cm) Kleur Art.
VARIA

90 x 60 ZV002
120 x 120 ZV003
200 x 120 ZV004
240 x 120 ZV005

Ø 200 ZV006
300 x 200 ZV007

6 PARKINGS
Maat (cm) Kleur Art.

MINDERVALIDEN
80 MV001

100 MV002
150 MV003

80 MV004
100 MV005

150 x 120 MV006
200 x 120 MV007

OPLAADPUNT ELEKTRISCH VOERTUIG
100 x 100 EV001
200 x 120 EV002
150 x 150 EV003
150 x 120 EV004

PARKING (AANDUIDING)
50 x 100 x 15 PK001-T
50 x 50 x 15 PK002-L
50 x 50 x 15 PK003-+

KISS & RIDE
150 x 120 KS001
150 x 120 KS002



7 VOETGANGERS & FIETSERS
Maat (cm) Kleur Art.

VOETGANGER
100 VG001-L
100 VG002-R
150 VG003-L
150 VG004-R

ZEBRA
100 x 50 ZP001

OVERSTEEKPLAATS FIETSERS
50 x 50 ZP002

MOEDER EN KIND
100 MK003A
100 MK004B
150 MK005A
150 MK006B

FIETS
100 x 63 F001
50 x 70 F002
80 x 70 F003

115 x 70 F004
153 x 90 F005
45 x 76 F006

Afmetingen : B x H in cm

PIJLEN FIETSPADEN
100 x 42 PF011-R
100 x 42 PF011-L
100 x 30 PF010
150 x 50 PF012

8 WEGAANDUIDING
Maat (cm) Kleur Art.

VISGRAAT
90 x 61 x 10 VT001

115 x 70 x 10 VT002
150 x 90 x 10 VT003

HECTOMETER AANDUIDING
30 x 20 HM001-code*
50 x 20 HM002-code*

L R

A B
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9 LETTERS
Maat (cm) Kleur Art.

10 LT001-code*
15 LT002-code*
20 LT003-code*
30 LT004-code*
35 LT005-code*
50 LT006-code*
60 LT007-code*
70 LT008-code*

100 LT009-code*
160 LT010-code*
280 LT011-code*

code*=letter    vb. LT002-A / LT005-K / enz…

CIJFERS
Maat (cm) Kleur Art.

10 CF001-code*
15 CF002-code*
20 CF003-code*
30 CF004-code*
35 CF005-code*
50 CF006-code*
60 CF007-code*
70 CF008-code*

100 CF009-code*
160 CF010-code*
280 CF011-code*

code*=CIJFER    vb. CF002-3 / CF005-7 / enz…

TEKENS
Maat (cm) Kleur Art.

10 TK001-code*
15 TK002-code*
20 TK003-code*
30 TK004-code*
35 TK005-code*
50 TK006-code*
60 TK007-code*
70 TK008-code*

100 TK009-code*
160 TK010-code*
280 TK011-code*

code*=SYMBOOL    vb. TK002-$ / TK005-& / enz…

Lettertype / Font is 
standaard: SnvD regular

Andere lettertypen op 
aanvraag.



Lettertype / Font is 
standaard: SnvD regular

Andere lettertypen op 
aanvraag.

SET VAN 2 LETTERS OF CIJFERS
Maat (cm) Kleur Art.

30 SW201-code*
50 SW202-code*

100 SW203-code*
120 SW204-code*
160 SW205-code*
200 SW206-code*
250 SW207-code*
300 SW208-code*
400 SW209-code*
500 SW210-code*
600 SW211-code*

code*=letters    vb. SW202-AB / SW205-123 / enz…

SET VAN 3 LETTERS OF CIJFERS
Maat (cm) Kleur Art.

30 SW301-code*
50 SW302-code*

100 SW303-code*
120 SW304-code*
160 SW305-code*
200 SW306-code*
250 SW307-code*
300 SW308-code*
400 SW309-code*
500 SW310-code*
600 SW311-code*

code*=letters    vb. SW302-ACB / SW305-123 / enz…

SET VAN 4 LETTERS OF CIJFERS
Maat (cm) Kleur Art.

30 SW401-code*
50 SW402-code*

100 SW403-code*
120 SW404-code*
160 SW405-code*
200 SW406-code*
250 SW407-code*
300 SW408-code*
400 SW409-code*
500 SW410-code*
600 SW411-code*

code*=letters    vb. SW402-ACBD / SW405-RING / enz…

10 SETS WOORDEN/CIJFERS
Negatief

OP AANVRAAG



CATALOGUS

11 INDUSTRIE / VARIA
TRANSPORT

Maat (cm) Kleur Art.
80 x 80 IT001-code*

80 x 120 IT002-code*
150 x 120 IT003-code*

code*=LETTER AFBEELDING vb. IT002-A voor de auto
ANDERE TRANSPORT ICONEN OP AANVRAAG

HEFTRUCK
Maat (cm) Kleur Art.
120 x 120 FL001
240 x 240 FL002

ROOKVERBOD
Maat (cm) Kleur Art.

Ø 100 NS001
Ø 100 NS002

VEILIGHEIDSSYMBOLEN
Maat (cm) Kleur Art.

Ø 50 HS001-code*
Ø 100 HS002-code*
Ø 120 HS003-code*

code*=LETTER AFBEELDING vb. HS002-A voor bril
ANDERE VEILIGHEIDS ICONEN OP AANVRAAG

VEILIGHEIDSLIJNEN
Maat (cm) Kleur Art.

100 x 25 SL001
50 x 100 SL002
100 x 50 SL003

3D printen is mogelijk op aanvraag, 
dit voor alle designs en dimensies.



Spel- en
vormings-
aanduidingen

PlayMark bestaat uit leuke en
kindvriendelijke horizontale figuren
en spellen met creatieve en 
educatieve toepassingen, 
bijvoorbeeld voor schoolpleinen, 
speelstraten, jeugdbewegingslo-
kalen, speeltuinen, gemeenten en 
crêches.



Ons breed aanbod van tekeningen is speels en 
educatief opgesteld. Eigentijdse spelletjes bieden 
vooral op maatschappelijk vlak een meerwaarde voor 
kinderen. Het speelse karakter stimuleert de interacti-
viteit tussen de kinderen op school of op straat. 

Deze producten kunnen gemakkelijk aangebracht 
worden.

Kinderen kunnen altijd spelen zonder dat er kwaliteits- 
of kleurverlies optreedt. De vormen zijn bekende
spelletjes die leren, samenspel en educatie aanmoedi-
gen. Het alfabet, cijfers of verkeersregels zijn slechts
enkele mogelijkheden waarbij de leerlingen in team-
verband kunnen spelen.

Hierdoor verhoogt ook hun motoriek en coördinatie-
vermogen.

Speels

Vorming & kleurrijk

Behalve de voorbeelden in deze catalogus, 
kunnen ook ontwerpen op maat gerealiseerd 
worden.

Wenst u meer informatie over de uitgebreide 
mogelijkheden van PlayMark? 

www.acb-group.eu/playmark
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HINKELPAD
282 X 80 CM
art.nr : HP001

HINKELPAD RAKET
280 X 120 CM
art.nr : HR001

DARTBORD
Ø 200 CM
art.nr : DA001

SLAK
223 X 171 CM
art.nr : HR001

SCHAAKBORD
240 X 240 CM
art.nr : SC001

DAMBORD
200 X 200 CM
art.nr : DB001

Afbeeldingen, kleuren en maten kunnen afwijken van de hier vermelde informatie



DOE MIJ NA
300 X 120 CM
art.nr : DN001

WINDROOS
225 X 225 CM
art.nr : WR001

ZONNESTELSEL
500 X 180 CM
art.nr : ZS001

ADDERS EN LADDERS
180 X 180 CM
art.nr : AL001

ZONNEBLOEM
320 X 150 CM
art.nr : ZB001

ADDERS EN LADDERS
350 X 350 CM
art.nr : AL002

Afbeeldingen, kleuren en maten kunnen afwijken van de hier vermelde informatie



SLANG CIJFERS OF LETTERS
400 X 200 CM
art.nr : SL001

SET VOETJES
30 X 10 CM
art.nr : DV001

VLINDER
60 X 90 CM
art.nr : VL001

SCHILDPAD
200 X 270 CM
art.nr : SP001

MAAN
100 X 100 CM
art.nr : MA001

STER
Ø 60 CM
art.nr : ST001

ZON
Ø 150 CM
art.nr : ZO001

KROKODIL
200 X 160 CM
art.nr : KD001

STIP
Ø 20 CM
art.nr : DS001

SET HANDJES
20 X 20 CM
art.nr : DH001

Afbeeldingen, kleuren en maten kunnen afwijken van de hier vermelde informatie



VERSPRINGEN
320 X 85  CM
art.nr : VS001

OM & OM SPRINGEN
210 X 85 CM
art.nr : OS001

BLOEM
Ø 20 CM
art.nr : BL001

BLOEM
Ø 30 CM
art.nr : BL001

BIJ
60 X 60 CM
art.nr : BI001

FRUIT
50 X 50 CM
art.nr : FR001

STOP

STOP

HONDERDVELD
350 X 350 CM
art.nr : HV001

FIETSPARCOURS
AFMETING IN OVERLEG
art.nr : FP001

0.5m

1m

1.5m

2m

2.5m

3m

Afbeeldingen, kleuren en maten kunnen afwijken van de hier vermelde informatie



GANZENBORD
225 X 350CM
art.nr : GB001

MENS ERGER JE NIET
225 X 225 CM
art.nr : ME001

TWISTER
200 X 400 CM
art.nr : TW005

TWISTER
160 X 320 CM
art.nr : TW004

SMILIES
Ø 20CM
art.nr : SM001

SMILIES
Ø 30CM
art.nr : SM002

SMILIES
Ø 60CM
art.nr : SM003

Afbeeldingen, kleuren en maten kunnen afwijken van de hier vermelde informatie



MINIVERKEER PARCOURS
AFMETING IN OVERLEG
art. nr : MP001

Primer t.b.v. Thermoplast

PRIMER 4 LITER PRIMER 20 LITER SPUITBUS 500 ML 
doos 12 stuks

Afbeeldingen, kleuren en maten kunnen afwijken van de hier vermelde informatie



ARTIKEL 1: Alle verzendingen, zelfs franco, geschieden op risico en kosten van de klant. Overdrachttaks en/of B.T.W. alsook 
alle vervoerkosten, vallen steeds ten laste van de koper.  
ARTIKEL 2: Administratiekosten : Bestellingen onder de 300 € worden verhoogd met 25 € voor de administratiekosten. 
ARTIKEL 3: Klachten: Alle klachten dienen gemotiveerd te zijn. Zij moeten schriftelijk en rechtstreeks aan de firma ACB-WJ 
door aangetekend schrijven per post geadresseerd worden en moeten ons bereiken op straffe van verval (postmerk geldt 
als bewijs ): 
a. voor klachten die de goederen betreffen : binnen de acht dagen na ontvangst der goederen. 
b. voor klachten die de factuur betreffen: binnen de veertien dagen na ontvangst der factuur.  
ARTIKEL 4: Leveringsdata: Leveringsdata worden altijd bij benadering opgegeven. Het niet eerbiedigen ervan kan geen 
aanleiding geven tot het verbreken van de overeenkomst noch tot enige eis van schadevergoeding of prijsvermindering 
vanwege de besteller-koper.  
ARTIKEL 5: Eigendomsvoorbehoud: Alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper ACB-WJ, tot op het ogen-blik 
van de volledige betaling van het factuurbedrag, rente en bijhorende kosten. De koper verbindt zich ertoe de geleverde 
goederen totdat ze volledig betaald zijn niet te vermengen met andere goederen noch ze te vervreemden. Een verdere 
ver-koop, vooraleer integrale betaling is tussengekomen, is slechts mogelijk mits de toelating van ACB-WJ. Het leverings-
object kan niet verpand worden noch in bezit gegeven worden. De koper is niettemin volledig verantwoordelijk voor onze 
goederen en is aansprakelijk bij eventueel verlies. Alle leveringen kunnen tot nader orde worden opgeschort in geval van 
wanbetaling. 
ARTIKEL 6: Koopprijs: Als koopprijs zal steeds gelden, deze dewelke op de dag der levering van kracht is. Indien tussen de 
datum van de overeenkomst en de levering de fabrieksprijzen gestegen zijn, zal er een aanpassing gebeuren, in casu een 
verhoging van de overeengekomen prijs.  
ARTIKEL 7: Betaling nalatigheidintrest: Al onze facturen zijn steeds contant betaalbaar in onze instellingen te Lummen, 
tenzij anders bedongen op de voorzijde, met een maximum van 1 maand na factuurdatum. Ingeval van niet-betaling op de 
vervaldag zal op het factuurbedrag een nalatigheidintrest verschuldigd zijn van 10% ‘s jaars en dit van rechtswege en zonder 
dat een voorafgaande ingebrekestelling moet gebeuren, dit in afwijking van artikel 1146 B.W.  
ARTIKEL 8: Wissels: Indien de koper-schuldenaar wissels heeft geaccepteerd teneinde zijn schuld af te korten en hij één van 
deze wissels onbetaald en geprotesteerd terug laat komen, wordt het gehele bedrag van de nog te vervallen wissels van 
rechtswege onmiddellijk en volledig opeisbaar. Hetzelfde geldt als betalingstermijnen worden toegestaan maar niet worden 
nageleefd.  
ARTIKEL 9: Korting: Er worden geen kortingen toegestaan, tenzij deze uiterlijk worden gestipuleerd op de voorzijde van de 
overeenkomst.  
ARTIKEL 10: Teruggave voorschotten: De door de koper betaalde voorschotten dienen in geen geval teruggegeven te 
worden en blijven steeds en zonder enige uitzondering definitief verworven door de verkoper ACB-WJ onverminderd deze 
andere weldanige rechten. In geval van verbreking van enige overeenkomst door toedoen van de koper wordt in ieder geval 
een forfaitair schadebeding aangerekend van 10 % op de contract som onverminderd alle verdere rechten van ACB-WJ. 
ARTIKEL 11: Terugneming: Geleverde goederen worden nooit teruggenomen tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen in 
de bijzondere voorwaarden.  
ARTIKEL 12: Er wordt geen waarborg op de geleverde goederen toegestaan, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen 
in de bijzondere voorwaarden. De verantwoordelijkheid van ACB-WJ is steeds strikt beperkt tot het vervangen van de 
geleverde goederen met uitsluiting van elke schadevergoeding.  
ARTIKEL 13: Aard van de geleverde goederen: Ingeval van tekort of beschadigde goederen moet de bestemmeling zich 
wenden tot de vervoerder. Een ontvangen bestelling mag niet worden vernietigd . Elke overtreding zal aanleiding geven tot 
terugbetaling van de kosten die ACB-WJ  gemaakt heeft en elke andere schadevergoeding.  
ARTIKEL 14: Wijziging van bestelling: De wijziging die door de koper in de bestelling wordt aangebracht, zal  slechts geldig 
zijn, indien de wijziging schriftelijk wordt aangevraagd, en door ACB-WJ wordt aanvaard.  
ARTIKEL 15: Beschadiging en ongevallen: ACB-WJ neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich, bij beschadiging of 
ongeval die zouden ontstaan door het gebruik van onze goederen door een klant of een derde persoon.  
ARTIKEL 16: Wijzigingen aangebracht door de koper: De wijzigingen uitgevoerd door de klant- koper aan de geleverde 
goederen, ontslaan de verkoper ACB-WJ volledig en definitief van alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid nopens de 
geleverde goederen.  
ARTIKEL 17: Schadebeding: Ingeval van niet- volledige betaling op de gestelde vervaldag tengevolge van nalatigheid of 
slechte wil, verliest de koper ipso facto alle recht op eventuele korting en zal het factuurbedrag van rechtswege verhoogd 
worden met 10% onverminderd alle kosten, ten titel van conventioneel schadebeding en zonder enige ingebrekestelling  
(artikel 1147- 1152 B.W.)  
ARTIKEL 18: Alleen de rechtbanken van het arrondissement Hasselt zijn bevoegd in geval van betwisting.  
ARTIKEL 19: De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs 
niet- vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.  
ARTIKEL 20: Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder in-
ge-brekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe 
per aangetekend schrijven door ons zal hiervoor volstaan.  
ARTIKEL 21: Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke 
uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door 
de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien 
de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en 
van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de 
gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en 
intresten.  
ARTIKEL 22: Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldver-
nieu-wing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden. 

Algemene verkoopsvoorwaarden
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