ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN
a) Al onze offertes geschieden zonder verbintenis.
b) Alle zaken afgesloten door tussenpersonen, als onze vertegenwoordigers, onze reizigers, onze agenten, enz., verbinden
ons slechts nadat wij ze schriftelijk bevestigd hebben, zelfs indien wij voor voorgaande zaken zouden hebben nagelaten
onze bevestiging in te zenden.
c) Alle rechten en taksen van welke aard ook, inbegrepen de nieuwe taksen welke zouden ingevoerd worden in de loop
van de uitvoering, zijn ten laste van de koper.
d) De goederen worden steeds voor rekening en op risico van de koper vervoerd, zelfs indien de prijs vastgesteld is franco ter bestemming.
De koper is gehouden onmiddellijk na aankomst van de goederen de nodige hulp en materieel ter beschikking te stellen voor een spoedige lossing, indien hij hiermede in gebreke blijft, kunnen bijkomende kosten in rekening gebracht worden.
e) In principe worden de geleverde materialen niet teruggenomen. Wanneer in bepaalde gevallen wij er in toestemmen
geleverde materialen terug te nemen, zal dit geschieden aan 50 % van de gefactureerde waarde.
f) De in ontvangstneming van de goederen sluit tevens hun aanvaarding in.
g) Geen enkele klacht met betrekking tot de geleverde goederen, niet nauwkeurig omschreven en per aangetekende brief
verzonden binnen de 48 uren, zal nog aanvaard worden.
h) Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van de geleverde goederen te verdagen.
i) De controle over de geleverde hoeveelheden zal tegensprekelijk bij de aankomst geschieden met de chauffeur of de vervoerder.
Behoudens ingeval van een op de dag der levering zelf ingediende en als juist erkende klacht, zijn partijen gebonden
door de hoeveelheid vermeld op de vrachtbrieven of de afleveringsbons.
j) De in onze bevestiging vermelde termijnen van levering dienen beschouwd als slechts ten titel van inlichting en buiten
onze verantwoordelijkheid opgegeven.
k) Omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper zoals oorlog, oproep, mobilisatie, stakingen, vorst, gebrek
aan vervoer en productieaanbod, verbod van invoer of uitvoer, overheidsmaatregelen en in het algemeen alle gevallen
van heirkracht, geven de verkoper het recht de overeenkomst gebeurlijk te verbreken, alsook in geval van verandering
in de toestand van de koper. De verkoper heeft recht op schadevergoeding in de gevallen door de wet voorzien.
l) Tot de volledige betaling van de goederen, blijft de verkoper er de eigenaar van, voor zover zij niet werden verwerkt of
aan derden geleverd.
m) Geschillen: In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd en in voorkomend geval het
Vredegerecht van het 7de kanton te Antwerpen.
n) Het is uitdrukkelijk verstaan dat geen enkele voorwaarde waarvan de tekst gedrukt voorkomt op de documenten van
onze cliënten door ons wordt aanvaard.
BETALINGEN
a) De betaling is steeds naar keuze van de verkoper.
b) Zonder uitdrukkelijk ander beding geschieden alle betalingen contant bij levering ofwel binnen 8 dagen na factuurdatum
rechtstreeks op ons adres of door overschrijving of storting op onze bankrekening nr. KBC 452-6155451-39. Wij doen
geen afstand van dit recht wanneer wij met wissels op de koper beschikken. In dit geval zijn de kosten van zegels en
van inning ten laste van de koper.
c) De koper zal door het louter verstrijken van de vervaldag in gebreke zijn zonder dat enige aanmaning vereist is. Vanaf
de vervaldag zal het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder enige aanmaning of voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest opbrengen van 1% per verlopen of begonnen maand. Onverminderd dit rentebeding heeft de
verkoper het recht, ingeval van laattijdige betaling een forfaitaire en onverminderbare kostenvergoeding te vorderen van
10% op het gefactureerde bedrag, en dit met een minimum van 150,00 EURO.
d) Indien de koper met zijn betalingen achterstallig is, heeft de verkoper het recht om, zonder verdere kennisgeving, alle
leveringen stop te zetten of de uitvoering van het contract op te schorten of het te ontbinden ten opzichte van de nog
uit te voeren leveringen.
In alle gevallen behoudt de verkoper al zijn rechten op schadevergoeding.
e) De verkoper behoudt zich het recht voor, zelfs nadat de verkoop is bevestigd, waarborgen van betaling te eisen en de
verdere uitvoering van het contract uit te stellen zolang deze hem niet gegeven worden. Indien de nodige waarborgen
niet gegeven worden, heeft de verkoper het recht, zonder enige gerechtelijke tussenkomst, een einde te stellen aan het
contract.
f) Eventuele kortingen voor contante betaling mogen door de klant slechts worden afgetrokken van het verschuldigde factuurbedrag indien er geen andere vervallen facturen meer te betalen zijn.
g) Elke klacht over een factuur moet per aangetekend schrijven geformuleerd worden binnen drie dagen na ontvangst
ervan.

