
1. Algemene voorwaarden
Volgende voorwaarden zijn uitsluitend voor MHZ artikelen 
bestemd.  Elke wijziging dient voorafgaandelijk en uitsluitend met 
schriftelijke goedkeuring van MHZ Hachtel s.àr.l. te gebeuren. In 
geval van annulatie van één der voorwaarden, blijven alle andere 
geldig.
 
2. Prijzen    
De in de actuele prijslijsten vermelde tarieven zijn adviserende 
verkoopprijzen inclusief B.T.W.
 
3. Levering
Bestellingen vanaf 75,- € worden franco huis geleverd, tenzij 
anders bepaald. Speciale leveringen op aanvraag, bijvoorbeeld 
rechtstreeks op de bouwwerf, die extra kosten met zich meebren-
gen, zullen aangerekend worden. Indien er op aanvraag 
expreszendingen dienen te gebeuren of we via andere transport-
ondernemingen moeten verzenden, is het risico voor rekening van 
de geadresseerde. Bij transportschade moet de geadresseerde 
bij ontvangst van de goederen de schade op die manier tegen-
over  de transportfirma melden, dat hij de verantwoording voor de 
schade afwijst. Bij leveringen die verzorgd worden door onze 
eigen diensten, worden schadeclaims aanvaard binnen 3 dagen 
na ontvangst van de goederen. Na deze periode worden alle 
claims geweigerd. De leverancier bepaalt zelf de wijze van 
transport.
 
4. Garanties
Voorwaarde is dat de producten vakkundig gemonteerd en 
behandeld worden en dat originele MHZ onderdelen gebruikt 
worden.

Gordijnroeden : 2 jaar garantie

Rolgordijnen en optreksystemen : 2 jaar enkel op de techniek

Horizontale jalouzieën : 2 jaar

Vertikale jaloezieën : 2 jaar enkel op de techniek

Electrische accessoires  : 2 jaar

Stoffen : Op stoffen wordt geen garantie verleend.

Het spreekt voor zich dat MHZ Hachtel s.àr.l. niet verantwoordelijk 
kan gesteld worden in geval van averij veroorzaakt door 
overmacht, foutieve plaatsing, opzettelijke of onvrijwillige bescha-
diging. De garantieperiode kan beperkt worden naargelang de 
beslissing van de koper. Deze kan enerzijds beslissen het bescha-
digde artikel te laten herstellen, anderzijds een afgesproken 
gepaste korting op de verkoopsprijs te aanvaarden. Een 
bijkomende garantieperiode wordt in voorgenoemde gevallen 
niet verleend. Eisen die de prijs van het artikel overschrijden 
worden niet aanvaard.

5. Kinderveiligheid
 Het is de verantwoordelijkheid van de dealer om te bepalen of de 
te leveren producten volgens SN EN 13120+ A1: 2014 (en latere 
versies) moeten worden uitgerust met bescherming tegen 
wurging. De wens om het product uit te rusten met de bescherm-
ing tegen wurging moet aangegeven worden bij bestelling. Dit 
geldt ook voor het geval dat het advies en/of de opmetingen niet 
gedaan zijn door de dealer. 
MHZ is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste of 
onvolledige installatie door de dealer of zijn onderaannemers. De 
bedieningshandleidingen moeten aan de eindklant overhandigd 
worden. Waarschuwingen, door de leverancier aangebracht, 
moeten onder de aandacht van de eindklant worden gebracht. 
Consumentenadvies, bestellen en installatie zijn in overeenstem-
ming met de SN EN 13120 + A1: 2014 (en latere versies) voor 
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bescherming tegen wurging van kinderen tussen 0-42 maanden 
oud. 
Informatiedocumenten met betrekking tot norm SN EN 13120 + 
A1 alsook montage- en gebruiksaanwijzingen kunnen, indien 
nodig, verkregen worden bij de leverancier.

6. Terugneming
De meeste artikelen worden op maat gemaakt en kunnen derhalve 
niet teruggenomen worden.  Zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van MHZ Hachtel s.àr.l., hebben de transportonderne-
mingen geen toelating de goederen terug te nemen bij de koper.

7. Annuleringsrecht
De verkoper (MHZ Hachtel s.àr.l.) kan volledig rechtsgeldig en zonder 
aanmaning een opdracht annuleren indien de solvabiliteit van de 
koper kritisch wordt en de kans op betaling in het gedrang komt.  
Deze regeling is ook geldig indien voorgenoemde situatie reeds 
bestaand was tijdens de afsluiting van het contract, ook al had de 
verkoper hiervan slechts achteraf kennis genomen. De verkoper heeft 
het recht, naast annulatie, contante betaling te verlangen.

8. Betalingen
De betalingen moeten vereffend worden aan het adres van onze 
hoofdzetel:

MHZ Hachtel s.àr.l.
27, rue de Steinfort
L - 8366 HAGEN
G.D. de Luxembourg

Telefoon  : 00 32  2 888 1649
Telefax :  00 32 78 48 32 60

ING (B) : BE56 3670 2550 4888
       BBRUBEBB
BGL (L) : LU26 0030 5263 3042 0000
       BGLLLULL 

Betalingen kunnen op volgende manieren gebeuren:
-  binnen 8 dagen na datum - 3 %
-  binnen 30 dagen na datum, het volledige bedrag zonder korting
-  door middel van een gedekte cheque.

Bij nalatigheid van betaling op de vervaldag zal volledig rechtsgeldig 
en zonder de invorderbaarheid in gebreke te moeten stellen, een 
forfaitaire verhoging van 15 % op het totale openstaande bedrag met 
een minimum van 50,- € gevorderd worden. Elk bedrag dat op 
vervaldag onbetaald blijft, zal verhoogd worden met 12 % intrest per 
jaar.

9. Eigendomsrecht 
De goederen die het onderwerp van het contract uitmaken, worden 
op die manier verkocht, dat de eigendomsoverdracht onderworpen 
wordt aan de betaling van het totale bedrag.  In geval van inbeslagne-
ming of elke andere tussenkomst van een derde wat de goederen 
betreft, moet de koper zonder fout de verkoper hiervan onmiddellijk 
informeren opdat hij zich hiertegen zou kunnen verzetten en zijn 
rechten zouden behouden blijven.  De koper verbindt zich ertoe om 
in geen geval de eigendom van de goederen in pand te geven of 
onder waarborg over te dragen. 

10. Bevoegde rechtbanken
Rechtbanken van Brussel en eventueel het Vredegerecht van het 1e 
kanton van Brussel.


