
Algemene verkoopvoorwaarden van Whoppa Pool (The Pool Company) 

1. AANBIEDINGEN 
Onze aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig voor een periode van één maand vanaf de datum van uitgifte, tenzij anders is 
bepaald. 
2. VOORWAARDEN 
Elke bestelling voor leveringen, werken, goederen door of aan ons bedrijf worden uitsluitend beheerst door deze algemene 
voorwaarden en de schriftelijke voorwaarden van het contract, waarvan alleen met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
Whoppa Pool  kan worden afgeweken, om de uitsluiting van de algemene voorwaarden van de medecontractant. Het feit dat een 
van de clausules van zijn algemene of specifieke voorwaarden niet wordt geïmplementeerd, kan niet worden geïnterpreteerd als 
een afstandsverklaring van Whoppa Pool om hiervan te profiteren. 
3. BESTELLINGEN 
Een bestelling legt persoonlijk de verantwoordelijkheid van de ondertekenaar en die van zijn toekomstige opdrachtgever. Het kan 
alleen worden gewijzigd met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Whoppa Pool en, waar van toepassing, met een 
prijstoeslag. Orders worden pas als definitief beschouwd na ontvangst van de schriftelijke verbintenis van de klant en betaling van 
de aanbetaling. 
4. TIJD 
De vastgestelde termijnen voor onze diensten of levering worden, tenzij anders vermeld, slechts als indicatie gegeven. In geval van 
excessieve of abnormale vertraging in de levering van de goederen of de uitvoering van het werk, te wijten aan Whoppa Pool, is 
deze aansprakelijk na schriftelijke aanmaning, een forfaitair bedrag van € 10, - per dag met een maximum tot 60 dagen. Indien als 
gevolg van een toevallige gebeurtenis, onvoorziene onderwerping, overmacht of aan een derde partij, inclusief zijn leveranciers, 
Whoppa Pool zijn verplichtingen niet kan nakomen, kan er geen verantwoordelijkheid bij Whoppa Pool worden gelegd. Geen 
verantwoordelijkheid wordt opgelopen voor vertraging in zijn of haar gehele of gedeeltelijke uitvoering van bestellingen en wanneer 
de betalingsvoorwaarden niet zijn gerespecteerd door de klant. 
5. BETALINGEN 
Onze facturen zijn in contant (via bank) betaalbaar. Elke factuur die niet binnen 8 dagen na verzending met aangetekende brief 
wordt geprotesteerd, wordt beschouwd als definitief aanvaard. De niet-betaling machtigt Whoppa Pool om automatisch de 
uitvoering van de werken op te schorten en alle nodige conservatoire maatregelen te nemen op kosten van de eigenaar (inclusief 
het terugvorderen van het niet-betaalde materiaal, zie infra), onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen als gevolg 
van deze onderbreking. Elke factuur die niet op de vervaldag wordt betaald, wordt van rechtswege en zonder kennisgeving 
verhoogd met een rente van 7%, per jaar. Bovendien wordt uitdrukkelijk bepaald dat, bij gebrek aan betaling van de factuur aan het 
einde van de looptijd, een forfaitaire contractuele schadevergoeding van 15% met een minimum van 200 euro automatisch en 
zonder ingebrekestelling zal worden toegepast ter dekking van andere uitgaven dan vereist door het falen van de andere partij. Het 
garantiecertificaat wordt geleverd na volledige betaling.  
6. EIGENDOM 
Het geleverde materiaal blijft het exclusieve eigendom van Whoppa Pool tot de volledige betaling van de prijs. In geval van 
laattijdige betaling behoudt Whoppa Pool het recht om de geleverde goederen terug te nemen tot deze volledig zijn 
betaald. Daartoe geeft de klant onherroepelijk Whoppa Pool de formele machtiging en het mandaat om op deze manier te 
handelen. 
7. BEËINDIGING VAN DE BESTELLING 
Het annuleren van een bestelling van de klant wordt behandeld als een verkoop van resolutie, zodat de klant aansprakelijk is voor 
een ontslagvergoeding gelijk aan 30% van de hoeveelheid goederen zijn. Voor specifieke opdrachten en / of aangepaste, is de 
vergoeding 50%. 
8. GARANTIES 
Er is 25 jaar garantie op de waterdichtheid, verkleuring, osmosevorming van zwembadkuipen door de fabrikant. Voor alle 
accessoires is de garantie 5 jaar. De klant is verplicht om de goederen of werken goed te keuren op het moment van levering of 
uitvoering. Elke aanspraak op kennelijk gebrek of gebrek aan overeenstemming moet binnen 7 dagen bij aangetekende brief 
plaatsvinden. De koper heeft het recht om zich te beroepen op de garantie voor verborgen gebreken drie maanden na de levering 
van de apparatuur. In geval van reparatie van het zwembad, kan Whoppa Pool niet verantwoordelijk worden gehouden voor een 
iets andere kleuring van het geheel. De uitvoering van de garantie kan alleen worden verlangd nadat een beoordeling van de 
betreffende onderdelen door Whoppa Pool heeft aangetoond dat er geen reden is om de garantie uit te sluiten. In dit opzicht gaat 
de klant ermee akkoord zich strikt te houden aan onze instructies met betrekking tot het gebruik en onderhoud van het werk en de 
geleverde apparatuur. Worden beschouwd als oorzaken van uitsluiting van de garantie, het misbruik van producten in het 
zwembadwater, het gebruik van niet-specifieke waterbehandelingsproducten, ontoereikend onderhoud, gebrek aan toezicht. In 
ieder geval is de garantie alleen van toepassing als de klant al zijn verplichtingen heeft nagekomen en de volledige 
overeengekomen prijs heeft betaald. Motoren, wat ze ook zijn, defect door een piek worden ook niet gedekt door de garantie. 
9. AANSPRAKELIJKHEID 
Grondwerken. Whoppa Pool kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de grondwerker de tuin/oprit/hagen/paaltjes beschadigt. 
Indien de klant het zwembad zelf uitgraaft, moet dit gebeuren volgens de instructies van Whoppa Pool. Wanneer dit afwijkt zijn er 
extra kosten aan verbonden, dit zowel ten aanzien van de grondafvoer als de extra stabilise. De kosten worden integraal 
doorgerekend. Indien er veel stenen/afval in de grond blijkt te zijn wordt deze meerkost ook integraal doorgerekend.  
10. GESCHILLEN 
De rechtbanken van Antwerpen zijn alleen bevoegd. Whoppa Pool is een afdeling van TPC BV Krijtersveld 1, 2160 Wommelgem. 
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