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VERKOOPSVOORWAARDEN MAGNOLIA 
08.02.2021 

 

1. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen enerzijds Gi 
Makoto B.V., met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen, Wilgenlaan 53, KBO nr. 
0755.902.489, met e-mailadres : hello@magnoliastudios.be, en handeldrijvende onder de 
naam Magnolia (hierna: “Magnolia”) en de klant, eveneens te verstaan in het algemeen de 
wederpartij van Magnolia (“klant”). 

2. De toepasselijkheid van enige andere algemene- of verkoopsvoorwaarden wordt uitdrukkelijk 
uitgesloten hetgeen betekent dat algemene voorwaarden van de klant niet van toepassing zijn 
tenzij deze schriftelijk door Magnolia worden aanvaard.  

3. Magnolia heeft het recht deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen. De verkoopsvoorwaarden van 
toepassing op het ogenblik van de bestelling gelden. 

4. De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van deze verkoopsvoorwaarden en deze te 
hebben aanvaard behoudens tegenbericht binnen de 8 werkdagen na het sluiten van de 
overeenkomst. 

5. Alle aanbiedingen blijven gedurende de door Magnolia aan te geven termijn geldig en conform 
de prijzen zoals weergeven op de website (www.magnoliastudios.be), behoudens materiële 
vergissing. Bij prijsveranderingen, houdt Magnolia zich het recht voor de prijs overeenkomstig 
aan te passen. 

6. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten die door Magnolia worden 
verkocht, meer bepaald deze weergeven op de website van Magnolia of deze beschikbaar in 
de studio van Magnolia gelegen te 2610 Antwerpen, Groenenborgerlaan 17. 

7. De bestelling van de klant verbindt deze onherroepelijk, behalve uitzonderingen voorzien bij 
wet.  

8. De klant bevestigt doormiddel van het sluiten van de overeenkomst dat hij correct en uitvoerig 
werd geïnformeerd door Magnolia. (o.a. over de specifieke technische en andere algemene 
karakteristieken van de producten waarop de overeenkomst slaat) De klant beslist zelf en op 
eigen verantwoordelijkheid of de producten geschikt zijn voor het gebruik waartoe hij ze 
bestemt. 

9. Behoudens schriftelijke afwijking moet elke bestelling of verkoop betaald worden uiterlijk bij de 
levering. 

10. Enkel in geval van verkoop op afstand via de website beschikt de klant over een 
herroepingstermijn van 14 dagen waarbinnen de klant het product, in originele verpakking en 
onaangeroerd, mag terugzenden en de verkoop mag annuleren zonder opgave van een reden. 
Het product dient in een propere, verkoopbare staat te worden teruggezonden, bij gebreke 
waarvan het herroepingsrecht vervalt. De terugzendingskosten zijn ten laste van de klant. Het 
product dient binnen de 3 dagen na uitoefening van het herroepingsrecht te worden 
teruggezonden, bij gebreke waarvan het herroepingsrecht vervalt. (Modelformulier voor 
herroeping als bijlage 1) 

11. De producten worden verzonden door een derde partij. De verzendingskosten zijn ten laste van 
de klant. Magnolia kan geen levertermijnen garanderen en kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor vertragingen of beschadigingen omwille van transport dat uitbesteedt wordt.  

12. De garantie verleend door Magnolia op de producten is beperkt tot de garantie verleend door 
de producent. Magnolia staat niet in voor de kwaliteit van de producten of de juistheid van de 
gegevens op de verpakking, hetgeen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de 
producent valt. 

13. Klachten betreffende producten die werden verkocht dienen schriftelijk binnen een redelijke 
termijn te worden ingediend. Laattijdige klachten zijn niet meer aanvaardbaar. Als uitgangspunt 
voor de redelijke termijn wordt genomen 5 dagen na de levering van het product. 

14. Klachten betreffende de facturen dienen schriftelijk ingediend te worden binnen de 8 dagen. Na 
deze termijn zijn ze niet meer aanvaardbaar. 

15. Bij verstek van betaling van de facturen op de vervaldatum, door in gebreke blijven van de klant, 
wordt het bedrag verhoogd met 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 € 
als schadevergoeding alsook met interesten aan een interestvoet van 12 % op de verschuldigde 
hoofdsom, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het recht op schadevergoeding van het 
werkelijk gelede nadeel. 

16. In geval van niet betaling op de overeengekomen vervaldag, of bij ernstige tekortkoming door 
de klant aan zijn contractuele verplichtingen, heeft Magnolia van rechtswege het recht om 
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zonder aanmaning de overeenkomst te ontbinden of de levering te annuleren. Magnolia zal 
vanaf dat ogenblik gemachtigd zijn om het verkochte goed terug te halen bij de klant, indien het 
reeds zou zijn geleverd, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het recht op schadevergoeding 
van het werkelijk gelede nadeel. 

17. Betaling mogen in geen geval direct gebeuren aan het personeel van Magnolia, behoudens 
schriftelijk akkoord van de zaakvoerder. 

18. Bij afwijking van artikel 1583 B.W. wordt in alle omstandigheden de eigendom van de verkochte 
producten slechts aan de klant overgedragen na de volledige betaling van de overeengekomen 
prijs. De klant is niet toegestaan een (bezitloos) pand op het geleverde en verkochte product te 
laten vestigen zolang de overeengekomen prijs niet is betaald. 

19. De verplichting tot schadevergoeding van Magnolia op grond van welke wettelijke grondslag 
ook, is beperkt tot de schade waartegen Magnolia uit hoofde van een door haar gesloten 
verzekering verzekerd is. De schadevergoeding is derhalve nooit hoger dan het bedrag dat door 
de verzekering wordt uitgekeerd.  

20. Indien Magnolia ondanks het bepaalde in deze Verkoopsvoorwaarden, om welke reden dan 
ook, toch aansprakelijk zou zijn voor een door de klant geleden schade, welke niet door de 
verzekering wordt vergoed, is aansprakelijkheid van Magnolia in alle gevallen beperkt tot een 
maximum van 15% van de totale facturatiesom (exclusief BTW). Alle indirecte schade zoals 
o.m. loonverlies, bedrijfsschade, schade door weerkaatsing, wordt in elk geval uitgesloten. 

21. Wanneer Magnolia wegens overmacht in de onmogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te 
voeren zal zij het recht hebben de overeenkomst te beëindigen of op te schorten door een 
schrijven te richten aan de klant met de reden die uitvoering van de overeenkomst verhindert. 
Magnolia zal in dat geval geen enkele schadevergoeding aan de klant verschuldigd zijn. Als 
gevallen van overmacht gelden onder meer: staking of lock-out, lock-down, brand, mobilisatie, 
inbeslagname, embargo, pandemie, epidemie, verbod op deviezenoverdracht, opstand, tekort 
aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen, beperkingen in het 
energieverbruik. 

22. Magnolia is in geen geval aansprakelijk voor de door haar ingeschakelde derden, die 
rechtstreeks dienen te worden aangesproken door de klant. 

23. In geval van betwisting zijn de Rechtbanken ressorterende onder de maatschappelijke zetel van 
Magnolia bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing. 

24. Eventuele rechtsvorderingen van de klant tegen Magnolia dienen op straffe van verval uiterlijk 

een jaar na tijdige klachtmelding door klant jegens Magnolia aanhangig te zijn gemaakt.  

25. Indien één van de artikelen of een gedeelte van de verkoopsvoorwaarden een grond van 
nietigheid zou inhouden, beperkt de nietigverklaring zich tot dat artikel en wordt het artikel in 
onderling overleg aangepast door partijen of dient het artikel opnieuw te worden bepaald 
rekening houdend met de bedoeling van de partijen evenals met het doel en de strekking van 
de geschonden regel. 

26. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing samen met de algemene voorwaarden en het 
privacy beleid van Magnolia. 
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MODELFORMULIER VOOR HERROEPING 

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

 

AAN:  Gi Makoto B.V., met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen, Wilgenlaan 53, KBO nr. 

0755.902.489, en met e-mailadres: hello@magnoliastudios.be 

 

KLANT: Naam:    Voornaam:    Tel: 

 Adres: 

 Rijksregisternummer of ondernemingsnummer: 

 

De klant wenst de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroepen: 

 

PRODUCT: 

BESTELD OP:       

ONTVANGEN OP: 

BESTELNUMMER: 

 

 

De klant verklaart en bevestigt het product in originele verpakking, onaangeroerd en in verkoopbare 

staat binnen de 3 dagen na het invullen van dit herroepingsformulier per post terug te zenden of binnen 

te brengen op de vestiging van Gi Makoto B.V. te 2610 Antwerpen, Groenenborgerlaan 17 binnen de 

openingsuren. 

De terugzendingskosten zijn ten laste van de klant. 

Bij gebrek aan tijdige ontvangst van het product na herroeping, vervalt het herroepingsrecht. 

 

HANDTEKENING KLANT: 

DATUM: 


