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Inhoud voorschotgarantie (bij faling)
Artikel 1.
Het reglement is van toepassing indien de koper een koopcontract heeft gesloten
met een verkoper die aangesloten is bij de Geschillencommissie Meubelen VZW,
een samenwerking tussen Navem, Test-Aankoop en Arcopar (de complete lijst van
de aangesloten leden kan op de website van Navem (www.navem.be) geconsulteerd
worden), en wanneer aan de 3 volgende voorwaarden is voldaan :
- de koper heeft een voorschot betaald;
- het faillissement van de verkoper is uitgesproken en is definitief;
- in de 3 maanden die volgen op de uitspraak werden de meubelen niet
geleverd en het voorschot werd niet terugbetaald.
Artikel 2.
Indien aan de 3 voorwaarden van art. 1 is voldaan, kan de koper de uitvoering van
de voorschotgarantie aanvragen. Daartoe dient hij – via gewone brief of per e-mail –
een schrijven te richten aan de Geschillencommissie Meubelen vergezeld van een
kopie van :
- het koopcontract;
- het betalingsbewijs;
- de brief van de curator, waarin de koper uitgenodigd wordt om een aangifte
van schuldvordering te doen.
Artikel 3.
Binnen de 2 maand volgend op de aanvraag, zal de Geschillencommissie Meubelen
controleren of aan alle voorwaarden is voldaan. Indien positief, zal de koper een lijst
ontvangen van de deelnemende winkels waar hij zich kan aanbieden voor een
nieuwe aankoop. Indien de voorwaarden niet vervuld zijn, wordt de koper hiervan
binnen de 2 maanden op de hoogte gesteld.
Artikel 4.
Binnen de 6 maanden na het ontvangen van de lijst bedoeld in art. 3, kan de koper
zich aanbieden in de winkel van zijn keuze die op deze lijst voorkomt, en kan hij een
nieuw contract sluiten voor de aankoop van meubelen uit het bestaande assortiment
en aan de gangbare leveringsvoorwaarden.
De koper overhandigt hierbij aan de verkoper, met wie hij een nieuw contract afsluit,
het schrijven (brief of e-mail) dat hem bezorgd werd door de Geschillencommissie
Meubelen,en waarin vermeld staat dat deze vervangende aankoop in aanmerking
komt voor de toepassing van de faillissementswaarborg.
Het eerder betaalde voorschot bij de initiële aankoop wordt afgetrokken van de prijs
van de nieuwe aankoop, met een max. van 15% van het bedrag van de eerste
aankoop of 15% van het bedrag van de nieuwe aankoop indien dit bedrag lager is.
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Artikel 5
De koper komt enkel in aanmerking voor de toepassing van de voorschotwaarborg
indien aan de procedure, bedoeld in art. 1 tot 4, voldaan is.
De koper kan de uitvoering van de voorschotwaarborg niet eisen bij een andere
verkoper, die wel aangesloten is bij de Geschillencommissie Meubelen, maar niet
opgenomen is in de deellijst waarvan vermelding in artikel 3.
Artikel 6
Door de toepassing van de voorschotwaarborg draagt de koper zijn schuldvordering
tegen de oorspronkelijke verkoper over aan de vzw Geschillencommissie Meubelen,
ten belope van het bedrag van het initieel betaalde voorschot, conform de
bepalingen van de artikelen 1689 tot 1701 van het Burgerlijk Wetboek.
Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet contact met ons op te nemen:

Adres :

Kasteelstraat 1A B10
1700 Dilbeek

Telefoonnummer :

02/478 47 58

Faxnummer :

02/478 37 66

E-mail :

info@gcmeubelen.be

3

