ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

1. ALGEMEEN
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, leveringen, of op alle mondelinge of schriftelijke overeenkomsten. Zij binden de
partijen behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst. Een verwijzing van de andere partij naar eigen verkoopsvoorwaarden wordt door ons niet aanvaard, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van ons zijn niet bindend, totdat deze door een bevoegd
persoon die het bedrijf hiertoe kan verbinden schriftelijk bevestigd zijn. Gegevens in drukwerken verstrekt door ons, kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn zonder
voorafgaand bericht. Zij binden ons niet. Waar er in deze voorwaarden sprake is van “koper” dient dit desgevallend te worden gelezen als “opdrachtgever”.
2. UITVOERING VAN DE BESTELLING
De door ons voor levering of uitvoering van bestellingen medegedeelde termijnen worden te goeder trouw, doch enkel ter inlichting gegeven. Wij aanvaarden geen
enkel strafbeding voor het overschrijden van deze termijn. Elke vertraging bij de betaling van het (de) voorschot(ten) verlengt deze termijnen met eenzelfde duur. In
de veronderstelling dat de koper geen levering van de koopwaar zou nemen, zal hij de kosten en de risico’s dragen voor de stapeling van het materiaal in onze
magazijnen of deze van een derde.
3. GARANTIEBEPALINGEN
Alle door ons te leveren goederen worden voor het verlaten van onze fabrieken visueel gekeurd en indien noodzakelijk onbelast beproefd. Teneinde aan de
voorschriften van de wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te voldoen, zal de koper met een erkend organisme naar eigen
keuze contact opnemen met het oog op de keuring van het materiaal voor het gebruik genomen wordt. Alle door de keuring veroorzaakte kosten blijven ten laste
van de koper. Elke garantie komt te vervallen wanneer wordt vastgesteld dat onoordeelkundige of foutieve behandeling heeft plaats gevonden, of dat montage of
aansluiting, welke niet tot onze laste was, niet vakkundig is geschied. Defecten welke buiten onze toestemming zelf door de betrokkene worden hersteld, vallen
buiten elke garantie en worden als zodanig niet geaccepteerd. Storingen en defecten dienen steeds tijdig te worden gemeld aan onze verkoopsafdeling of
technische dienst. Reparaties worden uitsluitend uitgevoerd in onze werkplaats of bij onze leverancier; reparatiezendingen dienen steeds franco geleverd te worden.
Garantietermijn: 6 maanden op materiaal en/of constructiefouten. Als invoerder en/of voortverkoper en dus als niet-fabrikant verlenen wij niet meer garantie dan de
fabrikant zelf. De garantie geldt slechts in de mate waarin de koper aantoont dat de gebruiksaanwijzing en/of de gebruiksinstructie weerden gevolgd en de
goederen op een deskundige manier werd gehanteerd. Elke andere verplichting dan die hierboven vermeld, moet door ons vooraf erkend worden.
4. OVERMACHT EN AANSPRAKELIJKHEID
Gevallen van overmacht, in het bijzonder beslaglegging van iedere soort en om welke reden dan ook, alle storingen en belemmeringen in het bedrijf, alle onvoorzien
gebeurtenissen bij ons, bij de firma’s waarvan verkoper zijn goederen of grondstoffen betrekt, alle transportbelemmeringen of vertragingen, voorts het niet leveren
van goederen door leveranciers aan ons, stakingen, uitsluitingen, uit- of invoergeboden of beperkingen, brand of ongevallen, mobilisatie, oorlog, onlusten of
wetsbepalingen, geven ons het recht onze leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk en definitief of tijdelijk te annuleren of later uit te voeren en de
afnametermijn te verlengen met inachtname van de tijd van de storing. Wij dragen geen aansprakelijkheid voor kosten, schades en intresten, die het gevolg zijn van
daden en/of nalatigheden van personeel in onze dienst, bij werkzaamheden buiten onze werkplaatsen, noch voor kosten, schades en intresten ontstaan door
defecten of storingen tijdens het gebruik. De koper is gehouden ons tegen alle vorderingen van derden te vrijwaren en schadeloos te stellen.
5. REPARATIES
Deze worden door ons berekend tegen het normaal geldende werkplaatstarief; indien reparaties ter plaatse dienen te worden uitgevoerd, worden tevens
verplaatsingskosten in rekening gebracht.
6 PRIJS-GELDIGHEID
Alle bestellingen worden in principe uitgevoerd aan de prijs die geldt op het ogenblik van de bestelling. Eventuele wijzigingen in de prijs tengevolge van o.m.
wijzigingen in de omzetbelasting, in de vrachtkosten en in de verzekeringskosten, die na het afsluiten van de bestellingen tussenkomen, zijn ten laste van de koper.
Voornoemde opsomming is niet limitatief, doch enkel exemplatief. Onze offertes zijn geldig gedurende 1 maand vanaf de offertedatum.
7. LEVERINGSBON, AFNAMEBON EN SERVICEBON
Het aftekenen door de koper van de leveringsbon, afnamebon of servicebon houdt in dat de koper verklaart dat de geleverde goederen en/of het geleverde werk
overeenstemmen met de bestelling (conforme levering), dat de geleverde goederen geen zichtbare gebreken vertonen en/of dat het uitgevoerde werk of de
uitgevoerde gedeelten ervan zonder voorbehoud wordt goedgekeurd (oplevering van het werk).

8. BETALINGEN
Betaling van alle facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij gesplitste betaling moet het bedrag van de B.T.W. echter volledig betaald zijn
ten laatste 30 dagen na het einde van de facturatiemaand. Onze rekeningen zijn betaalbaar contant en zonder korting (tenzij hiervan uitdrukkelijk bij geschrift door
de verkoper wordt afgeweken) op onze maatschappelijke zetel. Behoudens schriftelijke gemotiveerde bezwaren, die binnen 8 dagen na de indiening van een factuur
kenbaar zijn gemaakt, wordt de koper geacht deze facturen te hebben goedgekeurd. Het te vorderen bedrag krachtens iedere factuur, dat niet op de vervaldag is
voldaan, draagt vanaf die dag een rente van 1,25% per maand, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling is vereist. De niet-betaling van een factuur op de
vervaldag heeft van rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid van alle bedragen verschuldigd door de koper krachtens eventuele andere facturen tot gevolg. Zo
gauw en zolang de koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is de verkoper gerechtigd alle verder leveringen op te schorten. Het inhouden van betalingen of
verrekeningen wegens een andere tegenvordering van de zijde van de koper is uitgesloten. Alle door niet tijdige betaling voor ons ontstane buitengerechtelijke
incassokosten en andere kosten komen voor rekening van de koper. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft van rechtswege tot gevolg dat in hoofde
van de verkoper een recht op schadevergoeding ontstaat waarbij het factuurbedrag forfaitair verhoogd wordt met 15% en dit met een minimum van EUR 250.
Cheques of wissels hebben slechts betalingswaarde na storting op onze rekening. De aanvaarding van een cheque brengt geen wijziging van de
verkoopsvoorwaarden met zich mee, de voorgelegde voorwaarden blijven geldig.
9. EIGENDOM
De aangeleverde goederen blijven onze eigendom tot het gefactureerd bedrag volledig betaald is. Bij niet-betaling op de vervaldag eigenen wij ons het recht toe de
betrokken levering terug te nemen zonder gerechtelijke tussenkomst en met onherroepelijke toestemming van de koper.
10. ONTBINDING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST
Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten
van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper aan de koper zal hiervoor volstaan.
Indien het vertrouwen van de verkoper in de solvabiliteit of de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de
koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of
die deze uitvoering onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd c.q.
verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan,
behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van de verkoper op alle
schadevergoedingen en intresten.
11. GESCHIL
Elk geschil zal uitsluitend voorgelegd dienen te worden aan de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen. Onze verkopen worden uitsluitend beheerst door en
uitgelegd volgens het Belgisch intern recht. De bepalingen van het VN-verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende
roerende zaken - gekend als “het Weens koopverdrag” - zullen niet van toepassing zijn.
12. BELANGRIJKE OPMERKING
Alle bovenvermelde voorwaarden kunnen aangepast worden door tegengestelde vermeldingen en/of akkoorden door ons vermeld in de offertes, door
bestellingbevestigingen en door elke andere briefwisseling die van ons uitgaat. Speciale voorwaarden op vraag van de koper moeten worden vermeld in geschreven
en door beide partijen goedgekeurde amendementen, voor de uitvoering van het contract.

