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Betreft: Betaal- en leveringscondities per 1 januari 2023 

 
De crisistijden van vandaag de dag brengen helaas de nodige onzekerheden met zich mee. Om hier 
het hoofd in te bieden hebben wij geïnvesteerd in onze processen en in onze voorraden. Hierdoor 
zijn wij in staat geweest om de afgelopen onstuimige periode tegen vooraf afgesproken prijzen en 
levertijden te hebben kunnen leveren. Dit willen wij ook graag continueren en daartoe zullen wij 
onze betaal- en leveringscondities moeten aanscherpen. 
 

Betaalcondities: 
Om onze Business Partners die een trailer bestellen de garantie te kunnen geven dat voor de 
afgesproken prijs een trailer geleverd kan worden, vragen wij per 1/1/2023 van iedereen om een 
aanbetaling van 25% bij orderinleg te doen. U heeft daarmee de afgesproken prijsgarantie, wij de 
garantie om de trailer een productieslot toe te kunnen kennen en om de meest prijsgevoelige 
materialen in te kunnen kopen. Derhalve stoppen wij met het verstrekken van een betaaltermijn. 
De nieuwe betaalconditie wordt dat de restantbetaling van 75% moet worden voldaan bij gereed 
melding van de trailer. U krijgt hiervan per e-mail bericht, vergezeld met de documenten van de 
trailer en de eindfactuur. Wanneer na gereed melding van de trailer geen restantbetaling heeft 
plaatsgevonden, dan bent u in verzuim, blijft de trailer in eigendom van Vanclaes en heeft u geen 
recht meer op retourbetaling van de aanbetaling. 
 

Leveringscondities: 
Volgens de HISWA Algemene aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden (Artikel 7) heeft u 28 
dagen na factuurdatum de tijd om de trailer op te komen halen of bij u te laten bezorgen. Na deze 28 
dagen wordt de zaak (boottrailer) geacht te zijn geleverd en gaat het risico geheel over op de klant. U 
kunt zich voorstellen dat wij discussies over mogelijke schades nadien graag voorkomen evenals een 
ruimte tekort op ons terrein door langdurige “stalling”. Binnenkort zullen wij u informeren over onze 
aanvullende transportmogelijkheden, afhalen blijft uiteraard ook altijd kosteloos mogelijk. 
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De betaal- en leveringscondities per 1/1/2023 op een rijtje 
 

1. Aanbetaling van 25% na orderbevestiging voor het verkrijgen van de overeengekomen prijs 
en een productieslot 

2. Restantbetaling van 75% bij gereed melding trailer/ontvangst factuur per e-mail 
3. Trailer moet het terrein van Vanclaes binnen 28 dagen na gereed melding hebben verlaten 
4. Bij verzuim staat de trailer na 28 dagen bij Vanclaes voor rekening en risico van de klant 
5. Bij verzuim van de klant wordt bij een volledig betaalde trailer na 28 dagen € 100,= excl. btw 

per week aan stallingskosten in rekening gebracht 
6. Bij verzuim van de klant komt een gedeeltelijk betaalde trailer na 28 dagen terug in 

eigendom van Vanclaes en heeft de klant geen recht meer op retourbetaling van het reeds 
betaalde 

 
Dit alles is conform de HISWA Algemene aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden 
Niemand kan uiteraard in de toekomst kijken, maar wij gaan ervan uit dat wij met deze 
aangekondigde vernieuwde betaal- en leveringscondities de prijzen stabiel kunnen houden. 
Wij verwachten dan ook dat enorme prijsstijgingen in de nabije toekomst uit zullen blijven.  
 
 

 


