
Algemene Voorwaarden voor zakelijke klanten 

Van toepassing vanaf: juni 2020 

Ondernemingsgegevens 

L.Z. International Trading BV  
Handelsnaam: LZ Pro 
Maatschappelijke zetel: Molenstraat 104 - 2970 Schilde 
Ondernemingsnummer: 0705949667, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 
BTW-nummer: BE 0705 949 667 
Website: www.lzpro.be  
Email: lizhen@lzpro.be 
Tel.: +32 470 94 12 51 
hierna genoemd: 'LZ Pro' 

Artikel 1 - Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden (hierna genoemd: ‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle 
overeenkomsten tussen LZ Pro en een zakelijke klant (hierna genoemd: ‘Klant’). Bij het plaatsen van 
een bestelling moet de Klant deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden. De eigen 
aankoop-, leverings-, betalings- en andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten. 
Er komt geen contract tot stand indien de Klant de overeenkomst wil sluiten op basis van contractuele 
voorwaarden die met deze Algemene Voorwaarden van LZ Pro onverenigbaar zijn. Als naast deze 
Algemene Voorwaarden ook aanvullende bijzondere voorwaarden gelden, geldt voormelde ook voor 
deze bijzondere voorwaarden. 

Artikel 2 - Prijs 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro inclusief BTW. Indien verzendings- of andere kosten 
worden aangerekend, worden deze apart vermeld. De prijs slaat uitsluitend op de producten zoals 
deze woordelijk zijn omschreven. De bijhorende foto’s kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen 
zijn in de prijs. 

Artikel 3 - Aanbod 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de website met grote zorgvuldigheid worden 
samengesteld, kan LZ Pro niet aansprakelijk gesteld worden indien de informatie daarin onvolledig is, 
materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Wanneer de Klant vragen heeft omtrent bijvoorbeeld 
functionaliteit, afmetingen, leveringstermijn of leveringswijze van een product, wordt de Klant verzocht 
om voorafgaand aan zijn bestelling contact op te nemen met LZ Pro. 

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken 
door LZ Pro. LZ Pro kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet of niet langer voorradig zijn 
van een product.  

LZ Pro heeft het recht een bestelling te weigeren in geval van ernstige tekortkoming van de Klant met 
betrekking tot eerdere bestellingen. 

Artikel 4 - Bestelmogelijkheden 

Online bestellen vanuit België 

Vanuit België gebeurt bestellen via de website in 4 stappen: 

1. Voor elk product in de website wordt aangegeven of het in voorraad is. Door op de knop 
‘winkelwagen’ naast het product te klikken, is het product aan uw winkelwagen toegevoegd.  

2. Via de knop ‘winkelwagen’ rechts bovenaan de pagina, kunt u de inhoud van uw winkelwagen 
bekijken. In uw winkelwagen kunt u het aantal producten wijzigen, producten verwijderen, 
eventuele verzend- of andere kosten bekijken, de winkelwagen opslaan of een eerder 
opgeslagen winkelwagen afdrukken. 
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3. Daarna klikt u op de knop ‘Bestellen’. In het volgende venster kunt u inloggen met uw 
accountgegevens of een nieuwe account registreren. 

4. In de laatste stap kunt u uw naam en adresgegevens controleren, een betalingswijze kiezen, 
een persoonlijke referentie opgeven, enz. Om de bestelling af te ronden, drukt u op de knop 
'Betalen'. Vervolgens kunt u online betalen. Daarna ontvangt u een bestelbevestiging op het 
opgegeven e-mailadres. In uw account kunt u bij 'orderstatus' de status van uw bestelling 
volgen. 

Telefonisch of via email bestellen 

LZ Pro helpt u graag bij het maken van de juiste keuze. U kunt ons telefonisch of via email 
contacteren en daarna bezorgen wij u graag een offerte. Nadat u deze heeft aanvaard en na 
ontvangst uw betaling kunnen de producten voor u gereserveerd en aan u geleverd worden.  

Tel.: +32 470 94 12 51 
Email: lizhen@lzpro.be 

Vanuit heel Europa 

LZ Pro levert ook buiten België.  

Bij het online bestellen vanuit het buitenland worden de leveringstermijn en de verzendkosten slechts 
onder voorbehoud weergegeven, omdat deze per land kunnen verschillen. Na het plaatsen van de 
bestelling, zal LZ Pro de offerte aanvullen met de exacte verzendkosten en de voorziene 
leveringsdatum. Nadat u deze heeft aanvaard en na ontvangst uw betaling kunnen de producten voor 
u gereserveerd en aan u geleverd worden.  
Naast online bestellen, kan de Klant ook steeds schriftelijk een bestelling plaatsen.  

 
Email: lizhen@lzpro.be 

Postadres:  

LZ Pro 

Molenstraat 104  

2970 Schilde 
België 

Artikel 5 - Betaling 

Bij het afronden van uw bestelling op de website wordt u doorgelinkt naar een beveiligde 
betaalomgeving waar u vervolgens kunt afrekenen. Na een succesvolle transactie ontvangt u een 
betalingsbevestiging per email en neemt LZ Pro uw bestelling in behandeling. 

Artikel 6 – Verzending en levering 

Verzending 

Indien alle producten bij LZ Pro voldoende voorradig zijn, worden deze op het op het ogenblik van de 
bestelling door de Klant opgegeven leveringsadres geleverd ten laatste binnen 3 werkdagen (voor 
leveringen binnen België) na ontvangst van de betaling, tenzij een andere leveringstermijn werd 
overeengekomen.  

LZ Pro verzendt haar bestellingen via de meest geschikte transportdienst (bpost, DPD, DHL, UPS, 
enz.). Bij online bestellen vanuit België worden de verzendkosten automatisch weergegeven in het 
winkelmandje. 

Wanneer de bestelling is verzonden, ontvangt de Klant een verzendbevestiging per e-mail. Hierin 
staat een Track & Trace nummer waarmee de Klant de status van de bestelling online kan bekijken via 
de website van de transportdienst. 
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Overschrijding van een leveringstermijn geeft de Klant niet het recht tot enige schadevergoeding, of 
ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens LZ Pro. Dit is slechts anders in geval 
van opzet of grove fout van LZ Pro of indien de leveringstermijn met meer dan 1 maand wordt 
overschreden; in dergelijke gevallen heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden, echter 
zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding. 

Overdracht van risico 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf het ogenblik dat de Klant (of 
een door hem/haar aangewezen derde partij) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico 
gaat echter reeds over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de 
opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren. 

Aanvaarding of weigering van de levering 

Ondanks zorgvuldige behandeling kan het gebeuren dat door LZ Pro geleverde producten tijdens het 
transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die zijn vermeld op de 
leveringsbon of niet overeenstemmen met de producten die de Klant heeft besteld.  

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product, niet conformiteit, of 
andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant binnen de 24 uur na levering per email aan 
lizhen@lzpro.be  worden gemeld. 

Het is dus van essentieel belang uw pakket bij ontvangst te controleren. 

Als u bij levering al kunt zien dat het product beschadigd is, of dat de verpakking geopend werd of is 
geweest, adviseert LZ Pro u om de levering te weigeren. LZ Pro ontvangt de levering dan retour. Om 
zo snel mogelijk over uw producten te kunnen beschikken, verzoeken wij u ons uw weigering en de 
reden hiervoor per email te melden. Het is dan mogelijk dat LZ Pro met het opsturen van nieuwe 
producten niet wacht tot de producten terug bij haar zijn. 

Als u van mening bent dat de schade aan de zending geen invloed heeft gehad op de kwaliteit van de 
producten, dan kunt u overwegen de levering toch te aanvaarden. Gelieve dit wel aan de 
transportdienst ter plaatse te melden. Blijkt achteraf dat er toch schade aan de inhoud is aangericht, 
dan verzoekt LZ Pro u dit per email aan lizhen@lzpro.be te melden. Daarbij vermeldt u de volgende 
gegevens: uw klantnummer (zoals vermeld op de factuur), het factuurnummer, de verzendcode van de 
transportdienst, de aard van de beschadiging, foto’s van de beschadigde verpakking en/of producten 
zoals u deze heeft ontvangen. Gelieve uw beschadigde levering niet zelf naar LZ Pro te transporteren. 
LZ Pro neemt met u contact op om de te volgen stappen te bespreken.  

Indien u de levering heeft aangenomen en u onverwachts schade aantreft aan de verpakking en/of 
producten verzoekt LZ Pro om binnen de 24 uur na ontvangst van het pakket de volgende gegevens 
toe per email aan lizhen@lzpro.be te sturen: uw klantnummer (zoals vermeld op de factuur), het 
factuurnummer, de verzendcode van de transportdienst, de aard van de beschadiging, foto’s van de 
beschadigde verpakking en/of producten zoals u deze heeft ontvangen. Gelieve uw beschadigde 
levering niet zelf naar LZ Pro te transporteren. LZ Pro neemt met u contact op om de te volgen 
stappen te bespreken. 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud - nalatigheidsinteresten 

De producten worden slechts geleverd na volledige betaling. Indien LZ Pro toch producten zou 
hebben geleverd vooraleer deze volledig zijn betaald, geldt het volgende. 

De geleverde producten blijven tot op het moment van volledige betaling door de Klant, de exclusieve 
eigendom van LZ Pro, zonder dat dit afbreuk doet aan de risico overdracht zoals in artikel 6 
omschreven. De Klant verbindt er zich toe derden op het eigendomsvoorbehoud van LZ Pro te wijzen, 
bv. aan eenieder die op de nog niet (volledig) betaalde producten beslag zou willen leggen. 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover LZ Pro beschikt, is de Klant ingeval van 
niet- of laattijdige betaling van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar 
verschuldigd op het niet-betaalde bedrag vanaf de vervaldag. Bovendien is de Klant van rechtswege 
en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het niet- of laattijdig 
betaalde bedrag, met een minimum van € 100,- per factuur. 
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Artikel 8 - Garantie 

LZ Pro staat in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde producten en de door 
haar verleende diensten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in dit artikel 8 
vermeld. 

Op geleverde producten verleent LZ Pro 1 jaar garantie vanaf levering. Op een uitgevoerde herstelling 
verleent LZ Pro 3 maanden garantie. 

Klachten omtrent geleverde producten dienen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst, dan wel binnen 
14 kalenderdagen nadat een eventueel gebrek aan de producten ontdekt is of ontdekt had moeten 
worden, te worden verstuurd naar lizhen@lzpro.be met vermelding van het klantnummer, het 
ordernummer en een behoorlijke omschrijving van de klacht. Na het verstrijken van deze termijn wordt 
LZ Pro geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de Klant de 
producten en/of diensten als conform en niet-gebrekkig erkent. 

Op basis van de klachtomschrijving zal LZ Pro bepalen of en hoe de producten naar LZ Pro dienen 
verzonden te worden. Eventuele terugzending van producten door of naar de Klant gebeurt voor 
rekening en risico van de Klant. LZ Pro aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover 
zij met deze terugzending voorafgaandelijk schriftelijk instemt, en slechts wanneer de producten aan 
het door LZ Pro op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin 
LZ Pro deze zaken aan de Klant afleverde, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en 
factuur of aankoopbewijs. 

Indien de Klant binnen de garantietermijn aan LZ Pro verwijtbare fouten, gebreken of 
onvolkomenheden - voor zover vallende onder de in dit artikel 8 bedoelde garantie - aantoont, zal naar 
keuze en voor rekening van LZ Pro, het product zo spoedig mogelijk: 

- worden hersteld, waarbij de vervangen onderdelen aan LZ Pro worden afgegeven; 

- worden vervangen door een zaak met dezelfde specificaties; of 

- worden teruggenomen en de overeenkomst met de Klant worden ontbonden, onder restitutie 
van het door de Klant betaalde factuurbedrag zonder dat LZ Pro tot enige schadevergoeding 
gehouden is. 

Indien onafhankelijk van het gebrek, slijtage of beschadigingen aan het product worden vastgesteld, 
wordt het product nooit vervangen door een nieuw product. In dat geval wordt het product enkel 
hersteld of vervangen door een hersteld exemplaar. 

LZ Pro zal in geen geval terugnemen: 

- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige producten; 

- producten die volgens de specificaties van de Klant zijn vervaardigd, of die duidelijk voor een 
specifieke persoon bestemd zijn; 

- producten die speciaal voor de Klant zijn besteld of samengesteld; 

- producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 

- audio-, video- of datadragers en software wanneer de Klant de zegels heeft verbroken of de 
verpakking heeft geopend; 

- diensten (bv. herstellingen) als de uitvoering is begonnen met voorafgaande instemming van 
de Klant. 

Indien het product niet defect blijkt te zijn of om andere redenen niet binnen garantie in behandeling 
kan worden genomen, is LZ Pro genoodzaakt diagnosekosten en verzendingskosten in rekening te 
brengen. 

Indien een gebrek aan een product wordt vastgesteld ten gevolge van fysieke beschadiging na 
aankoop, gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, 
het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen (waaronder 
herstellingen die niet door of namens LZ Pro zijn verricht) aan het product, slecht onderhoud of 
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verwaarlozing, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, hardhandig of elk ander 
onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, beschadiging door inwerken van vocht, blikseminslag of 
andere van buiten komende oorzaken of onheilen, dan vervalt het recht op garantie voor het 
betreffende product. 

LZ Pro kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade van welke aard ook te wijten aan 
het gebrek of defect of te wijten aan het feit dat de Klant een product enige tijd heeft moeten missen. 
De aansprakelijkheid van LZ Pro onder de garantie in dit artikel 8 blijft ten hoogste beperkt tot de 
herstelling of vervanging van het product of tot restitutie van het door de Klant betaalde factuurbedrag, 
naargelang de keuze van LZ Pro. 

Artikel 9 – Herstellingen 

LZ Pro ondersteunt de Klant desgewenst voor niet-garantiegevallen of defecten na het verstrijken van 
de garantieperiode. In dergelijke gevallen worden de kosten van diagnose, herstelling en 
verzendkosten aan de Klant aangerekend.  

Na diagnose neemt LZ Pro steeds contact op met de Klant voor een raming van de herstellingskosten. 
Indien na diagnose door de Klant wordt beslist om de herstelling niet te laten uitvoeren, wordt de 
kosten van diagnose in rekening gebracht. 

Artikel 10 - Aansprakelijkheidsbeperking 

LZ Pro is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade die de Klant of enige derde 
mocht lijden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst tussen LZ Pro en de Klant 
en de uitvoering daarvan, ongeacht wat daarvan de oorzaak is. 

Onverminderd het voorgaande is LZ Pro in ieder geval niet aansprakelijk: 

- indien het product niet (langer) kan worden geleverd of in geval van laattijdige levering; 

- indien de Klant of een derde het product fysiek beschadigt, het product gebruikt voor andere 
doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, de gebruiksinstructies of handleiding niet 
naleeft, het product aanpast of wijzigt (waaronder herstellingen die niet door of namens LZ 
Pro zijn verricht), slecht onderhoudt of verwaarloost, verkeerd of op een verkeerde 
netspanning aansluit, of op andere wijze onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruikt; 

- voor schade ten gevolge van verlies van enigerlei data vastgelegd op magnetische 
informatiedragers; 

- in geval van overmacht. 

Indien LZ Pro toch aansprakelijk zou worden gehouden voor enige schade, is deze beperkt tot het 
bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering. Indien het schadegeval niet door haar 
verzekering zou zijn gedekt, is de aansprakelijkheid van LZ Pro beperkt tot het factuurbedrag voor de 
overeenkomst waaronder het schadegeval zich heeft voorgedaan. 

Artikel 11 - Overmacht 

In geval van overmacht is LZ Pro niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dergelijk geval 
kan LZ Pro ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de 
overeenkomst met de Klant definitief ontbinden. 

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van LZ Pro die de nakoming van haar 
verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen: stakingen, 
brand, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen 
en/of het gedurende enige periode niet beschikbaar zijn van de website van LZ Pro, niet of niet-tijdige 
levering van leveranciers van LZ Pro. 

Artikel 12 - Intellectuele eigendom 

De logo's, namen, website, folders, teksten, foto's, afbeeldingen, tekeningen, kleurencombinaties, en 
in het algemeen alle communicatie van LZ Pro zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten 
die toebehoren hetzij aan LZ Pro, hetzij aan haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 
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Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele 
eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Deze mogen niet worden gebruikt, gekopieerd of 
gereproduceerd zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LZ Pro. 

Artikel 13 - Verwerking van persoonsgegevens 

LZ Pro verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar activiteiten. Onder persoonsgegevens dient 
te worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. 

Aangezien LZ Pro de privacy en de veiligheid van persoonsgegevens respecteert, worden deze 
uitsluitend verwerkt in overeenstemming met (i) de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 
en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) of de General Data Protection Regulation (GDPR), alsook met (ii) alle 
toepasselijke nationale regelgeving. 

LZ Pro verzamelt persoonsgegevens via overeenkomsten die de Klant met ons sluit, via vrijwillige 
verstrekking hiervan door de betrokkene (al dan niet via contactformulieren), en via het gebruik van 
haar website en sociale media (daarin begrepen cookies en andere technologieën die daaraan zijn 
gekoppeld). De persoonsgegevens die door LZ Pro worden verzameld zijn identificatiegegevens, 
consumptiegewoonten, financiële bijzonderheden, rijksregisternummer, beeldopnamen, en 
geluidsopnamen. Deze betreffen gegevens van de klant, haar aandeelhouders, bestuurders, 
werknemers, en meer algemeen alle gegevens die in het kader van de samenwerking wordt verstrekt. 
De persoonsgegevens worden door LZ Pro enkel verzameld en verwerkt om uitvoering te kunnen 
geven aan de met haar gesloten overeenkomsten (afhandelen van de bestelling, de Klant op de 
hoogte houden van de status van de bestelling, enz.), voor de verbetering van haar diensten, voor 
marketingdoeleinden (waartegen u zich te allen tijde kunt verzetten) en om de toepasselijke wettelijke 
verplichtingen te kunnen naleven. De verstrekking van persoonsgegevens is een noodzakelijke 
voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, of om gebruik te kunnen maken van de toepassingen 
van LZ Pro. Bij gebrek aan het verstrekken van de vereiste persoonsgegevens kan geen 
overeenkomst worden gesloten of kan geen toegang tot deze toepassingen worden verschaft. 

Uw persoonsgegevens zijn bij LZ Pro alleen toegankelijk voor de werknemers en medewerkers die in 
het kader van hun taken toegang tot deze persoonsgegevens dienen te hebben. Deze werknemers en 
medewerkers zijn gebonden door de interne regels met betrekking tot het verwerken van 
persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden overgemaakt aan volgende categorieën 
van ontvangers: fabrikanten, leveranciers, IT leveranciers, koerierdiensten, herstellers 
marketingbedrijven, verzekeraars, externe boekhouders, advocaten. 

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor 
deze werden verzameld, in lijn met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband, en 
niet langer dan 5 jaar na het beëindigen van de contractuele relatie (met uitzondering van de facturatie 
die 7 jaar wordt bijgehouden). 

Artikel 14 - Aantasting geldigheid - Niet-verzaking 

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal 
dit de geldigheid, de wettigheid en de toepasselijkheid van de andere bepalingen of gedeelten 
daarvan niet aantasten. 

Het enig ogenblik nalaten door LZ Pro om één of meerdere van de in deze Algemene Voorwaarden 
vermelde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, kan nooit aanzien worden 
als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 15 - Aanvulling Algemene Voorwaarden 

Deze Algemene Voorwaarden worden aangevuld door aanvullende bijzondere voorwaarden die LZ 
Pro uitdrukkelijk elders vermeldt. Ingeval van tegenstrijdigheid primeren deze Algemene Voorwaarden. 

Artikel 16 - Toepasselijk recht – Geschillen 
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Op alle overeenkomsten die LZ Pro afsluit met haar Klanten, ongeacht hun plaats van vestiging, is 
uitsluitend het Belgische recht van toepassing (met uitsluiting van de bepalingen van internationaal 
privaat recht). De toepassing van de bepalingen van het Weens Koopverdrag wordt hierbij 
uitdrukkelijk uitgesloten.   

Alle geschillen tussen partijen, ten gevolge van of in verband met deze overeenkomst of de uitvoering 
daarvan (inclusief geschillen met betrekking tot niet-contractuele verbintenissen voortkomend uit deze 
overeenkomst) zullen enkel door de rechtbanken van Antwerpen of enige andere bevoegde Belgische 
rechtbank worden beslecht.  
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