Algemene verkoopvoorwaarden
Art. 1
Al onze verkopen, leveringen, loonwerken en diensten zijn onderworpen aan de
hierna bepaalde voorwaarden. De algemene voorwaarden van onze klanten, die
afwijken van onze bepalingen, zijn slechts tegenstelbaar voor zover zij schriftelijk
door ons werden aanvaard.
Art. 2
De opgegeven levertermijnen zijn steeds benaderend, doch nooit bindend.
Alhoewel wij alles in het werk zullen stellen om deze leveringstermijnen te
respecteren, geeft het overschrijden van deze termijnen aan de koper geen enkel
recht op schadevergoeding, noch op annulering van de bestelling. Ingeval van
buitengewone omstandigheden, zullen we steeds het recht hebben, de levering
op te schorten tot dat de bedoelde omstandigheden een eind genomen hebben,
of aan de verkoop te verzaken zonder dat de koper enigerlei recht op
schadevergoeding zal kunnen laten gelden.
Art. 3
De verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige
betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van
doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die
overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het
eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de
goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en
vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling va néén der
verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen
voor gevolg hebben.
Art. 4
In geval van levering op paletten, zullen deze tegen kostprijs aangerekend
worden indien ze 60 dagen na levering niet vrachtvrij franco worden
aangeleverd, tenzij het om verloren paletten gaat.
Art. 5
Om geldig te zijn dient elke klacht, met motivering, ons per aangetekend
schrijven te worden toegezonden binnen de 5 werkdagen na levering of
factuurdatum. Na deze datum wordt geen enkele klacht meer aangenomen en
worden de facturen als definitief aanvaard beschouwd. Onze
verantwoordelijkheid kan geen verder gevolg hebben dan de kosteloze
herstelling of vervanging van de afgekeurde geleverde goederen. Goederen
kunnen slechts teruggezonden worden mits onze schriftelijke toestemming. Geen
enkele schadevergoeding kan verschuldigd zijn ten opzichte van de klant of
tegenover derden, voor ongevallen aan personen of schade aan eigendommen,
voor boeten of winstderving.
Art. 6
Alle betalingen dienen contant op rekening bij onze financiële instelling te
worden verricht, zonder enige korting of compensatiemogelijkheid, tenzij anders

schriftelijk overeengekomen en vermeld op de voorzijde. Wanneer deze
bijzondere voorwaarden niet zouden nageleefd worden, treden, na in kennis
stelling van de klant, de algemene betalingsvoorwaarden kontante betaling
opnieuw in werking. Elke vertraging in betaling zal van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een rente opbrengen van 0,67% per maand, vanaf de
vervaldatum van de factuur. Bovendien zal elk vervallen bedrag dat niet werd
betaald binnen de 14 dagen na ingebrekestelling , van rechtswege vermeerderd
worden met 10%, met een minimum van 50 Euro als forfaitaire vergoeding voor
buitengerechtelijke incasseringskosten, onverminderd de aan ons bovendien te
betalen rechtsplegingsvergoeding en gerechtskosten. Hangende betwistingen
van gelijk welke aard, geven aan de klant nooit het recht de betaling op te
schorten. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag verleent ons het recht
de bestaande verbintenissen te verbreken, zonder enige formaliteit en onder
voorbehoud van schadevergoeding en intresten.
Art. 7
Alle geschillen met betrekking tot leveringen of facturen behoren tot de
uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Tongeren
en van het vredegerecht van een kanton naar onze keuze binnen dit gerechtelijk
arrondissement.
Art. 8
Door het plaatsen van de bestelling verklaart de koper zich akkoord met de
hierboven vermelde voorwaarden. De klant kan in zijn algemene voorwaarden de
toepassing van deze voorwaarden niet uitsluiten.

