algemene voorwaarden
1

Een bestelling kan slechts als definitief beschouwd worden
als deze binnen de acht dagen na ontvangst door ons niet
geweigerd werd. Alle bestellingen, wijzigingen, aanvullingen
en afwijkingen aan onderhavige voorwaarden, alsook alle
verbintenissen die worden aangegaan door onze handelsvertegenwoordigers, afgevaardigden of bedienden, zullen
slechts aanvaard worden, indien zij het voorwerp hebben
uitgemaakt van een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging
van onzentwege.
2 Bestellingen waarvoor niet uitdrukkelijk vaste prijzen overeengekomen zijn, worden berekend aan de tariefprijs uit onze
prijslijst, die geldig is op het moment van de levering. Nieuwe
prijslijsten vervangen automatisch alle vorige.
3 De aangegeven leveringstermijnen hebben slechts een indicatief karakter. Behoudens andersluidend beding, mag de nietnaleving van gestelde termijnen niet ingeroepen worden door
de koper om schadeloosstelling of verbreking van de koop te
eisen.
4 De goederen worden vervracht op risico en gevaar van de
koper of bestemmeling, wat ook de vervoerswijze is en zelfs
indien dit franco geschiedt.
5 Alle klachten met betrekking tot goederen die het voorwerp
uitmaken van facturen of uittreksels, moeten binnen de acht
dagen te rekenen vanaf de datum van facturatie, per aangetekende brief worden betekend. Bij gebreke hiervan zal geen
voorbehoud betreffende de facturen worden aanvaard en
zullen ze geacht worden aanvaard te zijn. Geen enkele klacht
zal aanvaard worden indien de goederen een behandeling ondergaan hebben.
6 De btw valt ten laste van de koper.
7 Onze facturen zijn betaalbaar te Oostende, behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, ten laatste 30 dagen
na de factuurdatum, netto zonder korting. Indien de koper
nalaat zijn verbintenissen jegens de verkoper uit te voeren, of
wanneer hij zijn betalingen staakt, zal onverminderd het recht
op schadevergoeding:
		 A elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag, van
rechtswege en zonder ingebrekestelling, een rente opleveren van 1% per maand vanaf de vervaldag. Bovendien
zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, door de
koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn
als volgt:
		
- 15% op het onbetaalde factuurbedrag tot € 6.000,
			 met een minimum van € 50
		
- 10% op het onbetaalde factuurbedrag van € 6.000
			 tot € 15.000
		
- 8% op het onbetaalde factuurbedrag van € 15.000
			 tot € 60.000
		
- 5% op het bedrag boven € 60.000, evenwel zonder
			 dat het schadebeding in totaal een bedrag van € 7.500
mag overschrijden.
		 B de verkoper het recht hebben de geschikte waarborgen van
de koper te eisen voor de goede uitvoering van de genomen verbintenissen. Ingeval de koper geen voldoening
schenkt, heeft de verkoper het recht de gehele bestelling
of een gedeelte ervan te annuleren.
		 C dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verval
der toegestane betalingstermijnen tot gevolg hebben. In
dit geval behoudt de verkoper zich het recht voor alle leveringen op te schorten, de verkochte goederen te revindiceren en de ontbinding van de koop te vorderen, ongeacht zijn voorrecht op het goed of de verkoopprijs ervan.

		 D de verkoper het retentierecht t.a.v. alle in zijn bezit zijnde
goederen kunnen uitoefenen.
		 E de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling
ontbonden zijn: zo de verkoper dit verkiest en meedeelt
aan de koper.
		 Het inroepen van één of meerdere van bovenstaande bedingen
zal enkel door de verkoper mogelijk zijn en aan de koper worden meegedeeld per aangetekend schrijven.
8 De facturen worden per e-mail toegestuurd, tenzij de koper
uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven een papieren factuur te
willen. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden houdt
de aanvaarding van elektronische facturatie in. De koper is
gehouden tot een juiste en actuele opgave van het e-mailadres waarnaar de facturen verstuurd mogen worden. De
koper is zelf verantwoordelijk voor het niet ontvangen van
een factuur ingevolge een wijziging van het e-mailadres, ingeval van een technische fout, spamfilter of volle mailbox.
Een elektronische factuur wordt geacht ontvangen te zijn op
dezelfde dag als die van de verzending. De betalingstermijn
zoals bepaald in artikel 7 van deze algemene voorwaarden
neemt een aanvang vanaf de datum van de elektronische
factuur.
9 Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de
goederen, behoudt de verkoper het eigendomsrecht op de
geleverde goederen tot volledige betaling van de verschuldigde koopsom. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen
uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.
10 De verkoper beperkt zijn aansprakelijkheid voor schade tot de
limieten in de polis verzekering burgerlijke aansprakelijkheid,
voor zover de dekking verworven is en in de mate dat de aansprakelijkheid betrokken is. Bij gebreke van dekking om ongeacht welke reden dan ook, wordt de aansprakelijkheid beperkt
tot de waarde van het contract. De klant doet afstand van verhaal boven deze limieten en verbindt zich ertoe deze clausule
te laten naleven door zijn respectievelijke verzekeraars. Op
eenvoudig verzoek van de klant kan een attest van verzekering
burgerlijke aansprakelijkheid worden bekomen, onderschreven door de verkoper.
11 De koper wordt geacht onze algemene voorwaarden te kennen
en goed te keuren, die als enige als geldig zullen beschouwd
worden, zelfs als ze in tegenspraak zouden zijn met zijn algemene en bijzondere aankoopvoorwaarden. Deze kunnen ons
alleen verbinden als dienaangaande een schriftelijke overeenkomst tot stand is gekomen.
12 Elke wijziging in de toestand van de koper; zoals overlijden, onbekwaamheid, ontbinding of wijziging van de vennootschap,
protest van een geaccepteerd effect, onzekere solvabiliteit,
concordaat, faillissement, laten ons toe garanties te eisen, zij
het de overeenkomst totaal of gedeeltelijk op te zeggen.
13 Afdruk van onze folders, catalogi en prijslijsten, ook gedeeltelijk, is enkel met schriftelijke toestemming geoorloofd. Alle
folders, catalogi en prijslijsten dienen integraal en zonder
enige wijziging te worden overgenomen.
14 In geval van betwisting zijn alleen rechtbanken van het arrondissement Oostende bevoegd. Uitsluitend het Belgisch recht
is toepasselijk op eventuele geschillen.
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