Algemene verkoopsvoorwaarden
1.

Algemene bepalingen.

Behoudens andersluidend schriftelijk beding onzentwege of
overeenkomst tussen partijen, wordt elke offerte en elke (ook
toekomstige) overeenkomst beheerst door deze voorwaarden, die
er een integrerend deel van uitmaken en die van rechtswege
voorrang hebben op de aankoop en om het even welk andere
voorwaarden van de kopers, die aldus van zijn voorwaarden
afstand doet.
In geval, om welke reden dan ook, bepaalde van de hierna
vermelde voorwaarden niet kunnen worden uitgevoerd, blijven de
overige algemene voorwaarden van kracht.
Wij behouden ons het recht voor het materieel te leveren dat het
voorwerp van de bestelling uitmaakt met al de wijzigingen die door
de constructeurs zouden aangebracht zijn.
2.

Afsluiten van de koop.

Onze offertes zijn vrijblijvend en zonder enige verbintenis
onzentwege en een bestelling kan slechts door ons als aanvaard
worden beschouwd indien wij ze schriftelijk hebben bevestigd.
3.

Levering – Termijn.

Onze goederen worden geacht geleverd te zijn in onze
werkplaatsen vóór verzending.
De levering wordt als gedaan beschouwd hetzij door de directe
terhandstelling aan de klant, hetzij door eenvoudig bericht dat de
goederen ter beschikking staan, hetzij door de levering der
goederen in de fabrieken of magazijnen van de verkoper aan
verzender of vervoerder, die door de klant werd aangewezen, of bij
gebreke aan deze aanwijzing, door de verkoper gekozen.
De leveringstermijn wordt slechts bij wijze van aanduiding gegeven
en is niet strikt van toepassing. Eventuele vertragingen kunnen in
geen geval de annulatie van de bestelling van de zijde van de
koper, noch een korting of schadeloosstelling rechtvaardigen. De
leveringstermijn wordt automatisch verlengd in geval van
overmacht, staking, oorlog, overstroming, enz. In geval van
definitief beletsel, onafhankelijk van onze wil, zullen onze
verplichtingen definitief een einde nemen, zonder mogelijks
verhaal, om welke reden ook, vanwege de klant.
Voor de levering van materiaal loopt de termijn slechts na
ontvangst van alle gegevens en richtlijnen die het mogelijk moeten
maken de bestelling uit te voeren. Wij zijn van alle termijnen
ontslagen als de betalingsvoorwaarden door de klant niet worden
nageleefd of wanneer tijdens de uitvoering van de bestelling
wijzigingen worden aangebracht.
Indien de koper het aangekochte materieel op het
overeengekomen tijdstip niet in ontvangst neemt, en na
aangetekende ingebrekestelling om zijn verplichtingen binnen een
nieuwe termijn van tien dagen vanaf de verzending van de
aangetekende brief te vervullen, zullen wij de keuze hebben:
hetzij de uitvoering van het contract te eisen, onder
voorbehoud van vergoeding van de schade die voor ons
voortvloeit uit het laattijdig in ontvangst nemen door de koper;
hetzij ervan uitgaan dat de verkoop als ontbonden
wordt beschouwd.
Bij ontbinding van de verkoop door de schuld van de kopers, zullen
wij het recht hebben een forfaitaire vergoeding te eisen gelijk aan
20% van de overeengekomen prijs, het meer gevorderde door de
verkoper te bewijzen.
4.

Eigendomsvoorbehoud.

De door de verkoper geleverde zaken blijven haar eigendom totdat
de koper alle verplichtingen uit alle met de verkoper gesloten
overeenkomsten is nagekomen, waaronder mede begrepen alle
kosten van invordering.
Indien de koper haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde
vrees bestaat dat zij deze niet zal nakomen, is de verkoper
gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud
rust, bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden op te
halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te
verschaffen.
Het risico gaat over op de koper vanaf de levering.
5.

Prijs.

Behoudens andersluidende bepaling gelden onze prijzen in onze
fabrieken of magazijnen, belastingen ten laste van onze klant.
In geval van gespreide betalingen zijn de overeengekomen
voorschotten op de vastgestelde vervaldagen verschuldigd, zonder

dat de klant een vertraging in de levering kan inroepen om zich aan
zijn verplichtingen te onttrekken.
6.

Aanvaarding.

Door de in ontvangst name van de levering die het voorwerp
uitmaakt van deze factuur worden de goederen geacht aanvaard te
zijn. Wanneer eventuele klachten niet onmiddellijk gebeurden,
moeten deze op straffe van verval schriftelijk gebeuren binnen de
acht dagen na levering en vóór ingebruikname, behandeling,
bewerking of doorverkoop van de koopwaar.
Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden
zonder voorafgaandelijk akkoord van onzentwege. Daarenboven
kunnen goederen slechts teruggenomen worden zo de
terugzending geschiedt in goede staat en in de oorspronkelijke
verpakking.
Eventueel
teruggenomen
goederen
worden
gecrediteerd met een vermindering van 20 % van de gefactureerde
waarde, vermeerderd met de eventuele vervoerskosten, zonder
gebondenheid enige schade aan te tonen. Bestellingen op maat
kunnen in geen enkel geval geannuleerd worden.
Alle paletten in waarborg, welke door onze zorgen teruggehaald of
terug meegenomen worden, zullen met een minwaarde
gecrediteerd worden.
Garanties beperken zich slechts tot het vervangen van het product.
Geen enkele andere kost, schadeloosstelling of gevolgkost kan ten
laste van de verkoper gelegd worden. In geval de verkoper
fungeert als tussenpersoon, beperkt de waarborg op de geleverde
goederen zich tot deze die ons werd toegekend door de fabrikant.
Materialen uit verschillende loten kunnen nooit aanleiding zijn tot
weigering der goederen.
De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud
van alle gevallen van overmacht, met inbegrip van abnormale
prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd. In die
gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de
voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de
levering, onafgezien de prijs waarvoor ze werden bevestigd of
welke ook onze leveringstermijn moge zijn.
7.

Betaling.

Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Diksmuide binnen 14
dagen na factuurdatum.
Er wordt geen korting voor kontante betaling toegestaan.
Bij laattijdige betaling zal het verschuldigde bedrag van rechtswege
en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden
met een nalatigheidsinterest van 12% per jaar vanaf de datum van
de vervaldag tot de dag van de werkelijke betaling.
Eveneens is er van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd
van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 75.
Alle inningskosten zijn steeds ten laste van de klant.
Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen tevens alle andere
nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege
opeisbaar worden.
Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding
geven tot weigering van betaling van de reeds geleverde goederen.
Wij behouden ons het recht voor alle leveringen stop te zetten,
zolang alle facturen niet betaald zijn en contante betaling te eisen
bij iedere levering.
Facturen met een waarde minder dan € 30 exclusief BTW worden
met € 5 diverse kost verhoogd.
Afhalingen met een waarde van minder dan € 50 exclusief BTW
dienen contant betaald te worden.
Indien de factuur op verzoek van de besteller op naam van een
derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en
solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot
naleving van alle verbintenissen voortspruitend uit deze algemene
voorwaarden.
Gedeeltelijke facturatie kan worden opgemaakt naargelang de
levering der goederen of vordering der werken.
8.

Rechtsmacht.

In geval van betwisting zijn enkel bevoegd de Rechtbanken van het
gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel. Het
Belgisch recht is van toepassing.

