ALGEMENE VOORWAARDEN
De koper is gehouden door de hiernavolgende voorwaarden en wordt geacht er kennis van te dragen. Slechts uitdrukkelijke afwijking
tussen partijen overeengekomen en schriftelijk tussen hen in een overeenkomst vastgelegd, kunnen afbreuk doen aan het
hiernagestelde. Een handelswijze, in tegenstrijd met deze verkoopsvoorwaarden, zelfs zo zij meermaals moet geschieden, geeft de
koper niet het recht zich daarop te beroepen en is in zijnen hoofde geen verworven recht. De verkoopsvoorwaarden op bestelbons van
klanten, in tegenstrijd met onderhavige verkoopsvoorwaarden, worden niet aanvaard. Onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn de
enige die tussen de verkoper en de koper kunnen gelden. Voor zover de verhoudingen tussen partijen geregeld worden door een
geschreven contract hebben de huidige factuurvoorwaarden slechts een aanvullend karakter.
1. De verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de koper de verschuldigde koopsom niet volledig heeft voldaan aan
de verkoper. De goederen worden slechts teruggenomen na schriftelijk akkoord van onzentwege. Bij terugname van goederen worden
er kosten aangerekend; deze zijn gelijk aan 10 % van de goederen.
2. Alle goederen worden gefactureerd aan de prijzen zoals vermeld op de door de klant ondertekende offerte.
3. De leveringen zullen slechts geschieden op goed bereikbare plaatsen. De leveringstermijnen worden steeds zonder enige verbintenis
medegedeeld. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot schadevergoeding of annulering van de bestelling door de koper. De
verkoper is in elk geval van overmacht, van iedere verbintenis ontslagen. Als overmacht wordt beschouwd : algemene of gedeeltelijke
werkstakingen, lock‐out, onlusten, oproer, ongevallen, machinebreuk, vorst, besmettelijke ziekte, uitzonderlijke regenperiode,
overstromingen, brand, enz. bij de verkoper of bij zijn leveranciers.
4. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid indien de geleverde goederen gebruikt worden voor andere doeleinden dan diegene
waarvoor de goederen oorspronkelijk aangekocht werden, en aanvaardt geen enkele vorm van onrechtstreekse garantie.
5. In geval van garantie te wijten aan fabricatiefouten is onze verantwoordelijkheid beperkt tot het leveren van nieuwe goederen,
plaatsing en aansluiting hiervan is uitgesloten.
6. Alle betalingen dienen contant te geschieden, behoudens uitdrukkelijke andersluidend beding tussen partijen overeengekomen. Bij
gebreke aan betaling binnen de 10 dagen na factuurdatum is zonder ingebrekestelling‐, en zulks in afwijking van artikel 1146 van het
Burgerlijk Wetboek een intrest verschuldigd gelijk aan 10 % per jaar. Bovendien is er in geval van wanbetaling en zonder
ingebrekestelling tevens een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het factuurbedrag. De facturen zijn betaalbaar op de
vervaldatum. Alle aanmaningen en inningen zijn zonder enig tegenbewijs geacht conform en aanvaard te zijn door de koper.
7. Geen enkele klacht van de koper nopens de hoedanigheid of zichtbare gebreken wordt in overweging genomen indien zij niet bij
aangetekend schrijven binnen de 10 dagen na factuurdatum wordt gedaan. Klachten betreffende de niet ‐ overeenstemming van
hoeveelheid moeten op het ogenblik van de levering gedaan worden. Bij gegrond bevonden klacht is de aansprakelijkheid van de
verkoper beperkt tot het vervangen van de niet overeenstemmende goederen, met uitsluiting van enige schadevergoeding.
Handelsgebruikelijke of technische ondermijnbare kleine afwijkingen kunnen geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Ieder
protest in verband met verborgen gebreken dient door de koper te worden gedaan door middel van een per post aangetekend schrijven.
8. Iedere waarborg door ons gegeven, wordt opgeheven zodra de verkoopsvoorwaarden niet trouw door onze klanten worden
nageleefd.
9. Door het overmaken van hun bestellingen verklaren onze klanten zich akkoord met onze algemene voorwaarden.

10.Bij het verbreken van een overeenkomst door de koper is van rechtswege een schadeloosstelling wegens contractbreuk verschuldigd.
Deze schadeloosstelling is gelijk aan een derde van het totaal van de bestelde goederen, met een minimum van 250 EURO.
11. Voorliggende overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Voor alle betwistingen en geschillen in verband met de
uitvoering van de overeenkomst zijn alleen het hof en de rechtbanken van het arrondissement waarin zich de maatschappelijke zetel
zich bevindt bevoegd, onverminderd onze mogelijkheid te dagvaarden voor de rechtbanken van de woonplaats van de klant.

