Bijlage 1 aan de deontologische code van KGVA.
ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN VOOR DE LEDEN VAN DE
KONINKLIJKE GILDE VAN VLAAMSE ANTIQUAIRS.
Artikel 1 : Geldigheid.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen respectievelijk verkopen van
antiquiteiten en kunstvoorwerpen, die een factuurwaarde hebben die hoger is dan Euro 1.000.
Als antiquiteiten worden in het algemeen voorwerpen beschouwd die meer dan 100 jaar oud
zijn. Op deze regel zijn uitzonderingen die niet limitatief kunnen worden opgesomd, daar dit
gebied voortdurend aan wijzigingen onderhevig is. Aan de andere kant is de term antiquiteit
niet zonder meer adequaat om een voorwerp te omschrijven.
Voor kunstvoorwerpen gelden andere bepalingen, deze moeten origineel en uit de tijd zijn.
1. Uitgangspunt bij antiquiteiten :
a. datum van ontstaan ( exact of bij benadering)
b. herkomst, land en/of omgeving ( exact of bij benadering)
c. gebruikte materiaalsoorten ( hout- metaalsoorten, enz.)
d. toestand/aard, indien een voorwerp zodanig is gerestaureerd, dat het oorspronkelijke
karakter in zekere mate is aangetast, wordt dit gemeld.
Dit geldt eveneens voor eventuele samenvoegingen en voor stijl nabootsingen, die op
zich niet als nieuwe stijl worden erkend vb het voorwerp is wel ouder dan honder jaar,
doch niet uit de tijd waarin de stijl ervan oorspronkelijk ontstond.
2. Uitgangspunten bij kunstvoorwerpen.
Bij kunstvoorwerpen zijn in de meeste gevallen eveneens de onder 1.a,b en d genoemde
criteria van toepassing doch hier is met name bij schilderijen de authenticiteit van de
toeschrijving aan een bepaalde kunstenaar van belang. Andere voorbeelden van
authenticiteit kunnen zijn keurmerken, kunstenaars, scholen, enz.

Artikel 2 : Offerte
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Artikel 3 : Levering
Levering geschiedt volgens onderlinge overeenkomst tussen koper en verkoper.
Artikel 4 : Overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan : elke omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het
aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale
uitvoering van de overeenkomst in het gedrang komt en niet kan worden uitgevoerd zoals :
oorlog of oorlogsgevaar, ongeacht België daar al dan niet rechtstreeks bij is betrokken,
gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of
andere vernietigingen in werkplaatsen en/of magazijnen, uitsluitingen, bedrijfsbezettingen,

werkstaking in het bedrijf van de verkoper ten tijde van of na de verkoopsovereenkomst,
ingevoerde wettelijke bepalingen, gebrek aan vervoersmiddelen, breuk aan machines of
gereedschappen of andere storingen in het bedrijf van de verkoper, diefstal, alsook
beperkende overheids- of publiekrechtelijke maatregelen van welke aard ook.
In geval van overmacht heeft de verkoper gedurende één jaar het recht om ter zijner keuze, of
de termijn van aflevering te wijzigen, of de overeenkomst te annuleren, zonder gehouden te
zijn tot het betalen van schadevergoeding.
Artikel 5 : Eigendomsvoorbehoud.
Geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van de verkoper tot aan het moment waarop
alle vorderingen van verkoper op koper volledig zijn gekweten. De goederen kunnen terstond
door verkoper worden teruggevorderd indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
Artikel 6 : Garantie
Als er twijfel aan de echtheid of datering van het verkochte object ontstaat en het daardoor
gerezen geschil door partijen niet op afdoende wijze onderling kan worden geregeld, kan de
koper een schriftelijk beroep doen op de arbitragecommissie van de Koninklijke Gilde van
Vlaamse Antiquairs ( KGVA), indien :
1. Het aankoopbedrag van het desbetreffende object hoger is dan euro 1.000
2. Het beroep binnen 24 maanden na levering wordt gedaan.
Na de hiervoor genoemde periode van 24 maanden is de koop absoluut definitief. Na die
tijd kan verkoper niet meer op enige garantie of schadevergoeding worden aangesproken.
Koper zowel als verkoper accepteren de arbitrage door de KGVA als absoluut bindend,
zonder verdere mogelijkheid tot beroep
3. Het object nog steeds in het bezit is van de oorspronkelijke koper.
4. Gelijk met de aantekening van beroep een bedrag van euro 250 voor arbitragekosten is
gestort op rekening 457-5162651-26 van de KGVA bij KBC Heusen-Zolder.
De verkoper verplicht zich deze euro 250 aan koper te restitueren indien de koper in het
gelijk wordt gesteld. Mocht verkoper in deze in gebreke blijven, dan stelt de KGVA zich
garant voor de restitutie van deze som.
5. Aanvrager bereid is, de eventuele door de arbitragecommissie in redelijkheid extra te
maken kosten te betalen.Alle kosten voor koper vervallen indien verkoper in het ongelijk
wordt gesteld. De kosten van de arbitrage zijn namelijk voor rekening van de verliezende
partij. Roept één der partijen ter versterking van de bewijsvoering de hulp in van één of
meer rechtskundigen of andere adviseurs dan zullen de kosten hiervan in geen geval
aan de andere partij in rekening worden gebracht, zelfs niet wanneer deze
verliezende partij is.
De arbitragecommissie van de KGVA doet uiterlijk 12 maanden na ontvangst van de klacht
schiftelijk uitspraak. KGVA treedt enkel op als adviseur/bemiddelaar en kan in deze
hoedanigheid niet zelf verantwoordelijk gesteld worden voor fouten van haar leden.
De verkoper zal indien de uitspraak in zijn/haar nadeel is, het verkochte object onverwijld van
koper terugnemen tegen vergoeding van de koopsom en wettelijke rente vanaf het moment
van betaling van het object.

De verkoper zal indien hij/zij in deze in gebreke mocht blijven, onmiddelijk zijn lidmaatschap
van KGVA verliezen, waarvan melding zal worden gemaakt middels een aankondiging in een
landelijk te verschijnen dagblad. Verkoper accepteert deze bepaling uitdrukkelijk inclusief
het feit, dat de desbetreffende aankondigingskosten voor zijn/haar rekening zijn en verder, dat
hij/zij in deze absoluut afziet van enige rechtelijke vervolgingsactie tegen de KGVA
ingevolge inhoud en/of plaatsing van de aankondiging.
Koper is dan uiteraard vrij de verkoper in rechte aan te spreken.

Artikel 7 : Betaling
Betaling van verkochte goederen geschiedt volgens onderlinge overeenkomst tussen koper en
verkoper.
Artikel 8: Verzekering
De verzekering van de verkochte goederen is voor de rekening van de verkoper tot het
moment van aflevering

Artikel 10 : Geldigheid van deze handelsvoorwaarde :
Door zijn/haar toetreding als lid van KGVA verklaart men zich akkoord met deze
handelsvoorwaarden.

