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     ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

1. DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar de “Verkoper”, zijnde Brussels 

International Cash & Carry Center NV met als commerciële benaming Home & living &go, en 

alle aan haar gelieerde vennootschappen, en naar de “Koper”, zijnde een niet-consument, 

handelend in de uitoefening van een professionele activiteit welke beantwoordt aan het 

toegangsbeleid van de Verkoper en zijn gemachtigden.  

 

Home & living &go is een Cash&Carry concept/centrum die aan fabrikanten, ontwerpers, 

importeurs en groothandelaars, hier “Exposanten” genoemd, de faciliteiten biedt om op 

basis van cash & carry hun collecties tentoon te stellen en direct te laten verkopen door de 

Verkoper. De Verkoper zal bij de verkoop van de collecties optreden in eigen naam, maar 

voor rekening van de Exposant.   

 

Voor eventuele vragen of opmerkingen, gelieve zich steeds te wenden tot het onthaal of via 

telefoon +32 (0)2 209 60 40 of e-mail info@hlgo.be. 

 

2. TOEPASSING 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing bij handelstransacties die leiden 

tot het leveren van goederen of het verstrekken van diensten in het kader van een 

zelfstandige beroepsmatige of economische activiteit. Onderhavige voorwaarden maken 

integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de 

Exposant. 

 

De Koper verklaart de hierna volgende voorwaarden integraal te aanvaarden bovenop de 

commerciële voorwaarden, alsook de voorwaarden inzake toegangsbeleid die geafficheerd 

staan aan de ingang van Home & living &go. 

 

3. TOEGANGSBELEID 

Om toegang te krijgen tot Home & living &go, dient de Koper in het bezit te zijn van een 

geldige toegangskaart. Deze toegangskaart is onderworpen aan bepaalde voorwaarden 

waarvoor verwezen wordt naar de algemene voorwaarden van het toegangsbeleid van de 

Verkoper. 

 

4. PRIJZEN EN BETALINGEN  

De prijzen voor de aangeboden goederen en/of diensten zijn vermeld in Euro´s en exclusief 

BTW. De prijzen vermeld op de goederen zijn groothandelsprijzen, bepaald door de 

Exposant.  Alle verkopen worden uitgevoerd op basis van de prijzen, kortingen en 

voorwaarden die van toepassing zijn op de datum van aankoop door de Koper. De Verkoper 

kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele prijswijzigingen. De 

verantwoordelijkheid hiervoor ligt volledig bij de Exposant. 

Eventuele afhandelings- en/of verzendkosten worden separaat in rekening gebracht. 

Alle goederen en diensten zijn onmiddellijk te betalen aan de kassa. Betaling vindt plaats 

zonder enige korting. Als betaling worden volgende betaalmiddelen aanvaard : cash (< 3.000 

EUR),  debetkaarten en kredietkaarten. 

De factuur met verkochte goederen of diensten zal steeds worden opgemaakt conform de 

gegevens van de Koper, verbonden aan zijn geldige toegangskaart.  
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5. OVERDRACHT VAN GOEDEREN 

De aangekochte goederen vallen onder volledige verantwoordelijkheid van de Koper van 

zodra deze zijn afgerekend aan de kassa. De aangekochte goederen worden geacht in 

ontvangst te zijn genomen en goedgekeurd te zijn door de Koper op het moment van 

aankoop. In geen geval kan de Verkoper, na afrekening van de gekochte goederen, 

aansprakelijk gesteld worden voor gebreken, zichtbare noch onzichtbare, aan de geleverde 

goederen. Verkochte goederen worden niet teruggenomen, noch geruild. 

 

6. TRANSPORT 

De Verkoper kan op vraag van de Koper de aangekochte goederen laten verzenden naar een 

door de koper gekozen leveringsadres. De goederen worden steeds voor rekening en op 

risico van de Koper vervoerd. De Verkoper zorgt voor transport door derden, die op het 

moment van afhaling van de goederen bij de Verkoper aansprakelijk zal worden gesteld voor 

de uitvoering van de levering. Voor de kosten die hiervoor in rekening worden gebracht, 

verwijzen wij naar de Commerciële Voorwaarden van de Verkoper. 

 

7. NABESTELLEN 

De Koper heeft de mogelijkheid om goederen na te bestellen. Dit betreft enkel goederen 

waarvan de Koper voorafgaandelijk ten minste één stuk heeft gekocht en onder voorbehoud 

van beschikbaarheid. Iedere nabestelling dient schriftelijk te gebeuren door de Koper aan de 

Verkoper via een bestelformulier aan het onthaal/balie, per e-mail of via Home & living &go 

online. Hierop wordt een voorschot van minimaal 30% gevraagd worden. Deze nabestelling 

wordt vervolgens via mail doorgegeven aan de Exposant. Een minimum aankoopbedrag is 

niet van toepassing in geval van nabestelling. 

 

8. GARANTIES  

De garantie voor de geleverde goederen is beperkt tot de garantie die de Verkoper ontvangt 

van haar Exposanten en kan nooit meer bedragen dan de vervanging van de geleverde 

goederen. De Verkoper kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade, 

die ten gevolge van de goederen zou zijn toegebracht aan de Koper of aan derden.  

De Koper zal de Verkoper vrijwaren voor en tegen alle aanspraken, vorderingen, rechten en 

rechtsvorderingen welke derden lastens de Verkoper zouden kunnen doen gelden. 

 

9. KLACHTEN  

Producten aangekocht via cash & carry bij home & living &go, worden rechtstreeks 

aangekocht bij de Exposanten. In het geval de Koper een klacht zou hebben met betrekking 

tot een aangekocht artikel via cash & carry bij Home & living &go, kan hij deze producten 

enkel ruilen of terugbrengen indien deze productiefouten vertonen.  Dit dient te gebeuren 

binnen de 5 werkdagen na de aankoop. Hij kan hiervoor contact opnemen via info@hlgo.be. 

De Verkoper zal deze klacht voorleggen aan de desbetreffende Exposant. 

 

10. GESCHILLEN 

Voor alle betwistingen en geschillen is het Belgische recht van toepassing. Zij vallen 

uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. 
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