ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1.
Totstandkoming van de overeenkomst
1.1.
Enkel de door de verkoper ondertekende orderbevestiging verbindt de verkoper. De koop‐verkoop wordt beheerst door huidige
algemene verkoopsvoorwaarden. De overeenkomst wordt nooit beheerst door de algemene (aankoop)voorwaarden van de koper, zelfs al
werden deze later dan huidige algemene verkoopsvoorwaarden medegedeeld.
1.2.
Bestellingen opgenomen door een agent, vertegenwoordiger, aangestelde of bediende van de verkoper zijn slechts geldig na
schriftelijke bevestiging door een persoon of orgaan, bevoegd om de vennootschap te verbinden.
1.3.
Een annulering van een bestelling is slechts geldig zo zij schriftelijk geschiedt en door de verkoper schriftelijk werd aanvaard. In
voorkomend geval is de koper van rechtswege en zonder aangemaand te moeten zijn een forfaitaire vergoeding van 10% van de prijs van de
bestelling verschuldigd aan de verkoper.
2.
Omschrijving van de goederen ‐ leveringstermijnen
2.1.
De goederen zijn de goederen zoals bepaald in de orderbevestiging.
2.2.
Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van indicatie verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering tast de
rechtsgeldigheid van de koop‐verkoop dan ook niet aan en verleent de koper geen enkele aanspraak (bv. ontbinding van de koop‐verkoop,
inhouding van de betaling, prijsreductie, schadevergoeding, weigering van de goederen) lastens de verkoper.
3.
3.1.
3.2.





Prijs
Iedere prijsopgave is geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.
Tenzij anders is vermeld zijn al onze prijzen:
Gebaseerd op levering af het bedrijf, magazijn of andere vorm van opslagplaats van de verkoper,
Exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
Exclusief de kosten van in‐ en uitlading van vervoer en verzekering,
gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale‐ en
overheidslasten, vrachten, verzekeringspremies en eventuele andere kosten.

4.
Levering
4.1.
De levering vindt plaats af het bedrijf of magazijn van de verkoper.
4.2.
De koper is verplicht de producten bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Bij in gebreke blijven daarvan zullen alle daardoor
ontstane kosten voor zijn rekening komen. Zodra de goederen ter beschikking staan in het bedrijf of magazijn van de verkoper, gaat het risico
van de goederen op de koper over.
4.3.
Ongeacht hetgeen bepaald in artikel 4.2. kunnen verkoper en koper overeenkomen dat de verkoper voor het transport zorgt. De
keuze en de wijze van verzending, verpakking en het vervoermiddel en dergelijke worden door de verkoper bepaald, zonder dat de verkoper
hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Indien de koper een andere wijze van verzending, verpakking c.q. een ander vervoermiddel wenst,
dient de koper dit bij de bestelling/opdracht uitdrukkelijk te vermelden. De vervoerskosten, tenzij anders bepaald, zijn ten laste van de koper.
De goederen worden steeds verzonden op risico van de koper. Het risico van de goederen gaat alsdan over van zodra zij het bedrijf/magazijn
van de verkoper verlaten. De verkoper is ook niet aansprakelijk voor enige oponthoud, vertraging of verhindering bij het vervoer van de
goederen.
4.4.
De verkoper is steeds gerechtigd om te leveren in gedeelten ( deelleveringen ) welke hij afzonderlijk kan factureren. De koper is dan
verplicht te betalen overeenkomstig artikel 6 van deze voorwaarden.
5.
Gebruiksvoorschriften
Behoudens uitdrukkelijk schriftelijke voorbehoud bij inontvangstname van de goederen erkent de koper de installatievoorschriften, technische
tekeningen, aansluitschema’s en vereiste documenten in goede orde te hebben ontvangen.
6.
Betaling
6.1.
Behoudens andersluidende, schriftelijke overeenkomst, is de prijs zonder korting betaalbaar binnen dertig dagen na de factuurdatum
op de zetel van de verkoper, zoals aangegeven op de orderbevestiging. Bankkosten zijn ten laste van de koper.
6.2.
In geval van niet‐betaling op de vervaldag van de factuur, van de prijs, of het nog openstaande saldo daarvan, zal deze/dit worden
verhoogd met een vergoeding van 10% van de prijs of saldo, wat overeenkomt met de hinder die de verkoper aldus ondergaat, en met de in
dit verband gemaakte administratiekosten. Daarenboven is de prijs of het nog openstaande saldo daarvan alsdan en vanaf de vervaldatum der
factuur evenzeer te vermeerderen met conventionele verwijlsintresten aan de intrestvoet zoals voorzien op de wet op de
betalingsachterstand. De zonet vermelde vergoeding en conventionele verwijlsintresten zijn van rechtswege verschuldigd zonder dat daartoe
enige aanmaning vereist is. De conventionele verwijlsintresten worden per begonnen maand verrekend.
6.3.
De niet‐betaling, weze het gedeeltelijk, van de prijs op de vervaldag van een factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere,
zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.
6.4.
In geval van niet‐betaling, weze het gedeeltelijk, van de prijs op de vervaldag van een factuur is de verkoper gerechtigd de verdere
uitvoering van alle met de koper lopende overeenkomsten op te schorten tot de betaling is geschied.
6.5.
Protesten met betrekking tot een factuur dienen door de koper schriftelijk geformuleerd te worden binnen de 14 dagen na
verzending van de betrokken factuur. Een na het verstrijken van deze termijn geformuleerd protest, wordt als niet‐bestaande beschouwd. Een
tijdig geformuleerd protest verleent de koper niet het recht om betaling in te houden.
6.6.
Het is de koper verboden zich te beroepen op de zgn. 'niet‐uitvoeringsexceptie' om betaling van (het saldo van) de prijs, aankleven
incluis, in te houden.
6.7.
Het is de koper verboden over te gaan tot compensatie met bedragen die de verkoper eventueel zou verschuldigd zijn aan de koper.
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7.
Eigendomsvoorbehoud
7.1.
De geleverde goederen blijven de volle eigendom van de verkoper, tot volledige betaling van de prijs, aankleven (bv. kosten,
intresten, …) inbegrepen.
7.2.
Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit tot de goederen waarin of tot dewelke de geleverde goederen zijn verwerkt,
geïncorporeerd, of omgevormd.
7.3.
Alle schuldvorderingen die de koper met betrekking tot de goederen en de goederen waarin of de goederen zijn verwerkt,
geïncorporeerd of omgevormd, bezit of in de toekomst zal verkrijgen, tegen gelijk welke derde (bv. derde‐ koper, een derde die de goederen
voormeld beschadigt of vernielt, een verzekeraar, …) gaan van rechtswege over op de verkoper zolang diens schuldvordering met betrekking
tot de prijs en haar aankleven niet integraal is voldaan. De koper is er daarbij toe gehouden om de overdracht van de schuldvordering in
kwestie ter kennis te brengen aan de schuldenaar van deze schuldvordering alsook om van deze kennisgeving het bewijs voor te leggen aan de
verkoper. Ook de verkoper kan de overdracht van schuldvordering ter kennis brengen aan de betrokken schuldenaar; de mogelijkheid daartoe
in hoofde van de verkoper doet evenwel geen afbreuk aan de kennisgevingsverplichtingen ter zake in hoofde van de koper.
8.
Vrijwaring voor niet‐conformiteit / gebreken van de goederen
8.1.
De koper dient de goederen te keuren bij levering. De eventuele niet‐conformiteit van de goederen alsook de zichtbare gebreken van
de goederen worden geacht aanvaard te zijn, bij gebreke aan protest bij levering.
8.2.
De verkoper is enkel vrijwaring verschuldigd voor ernstige, verborgen gebreken aan de goederen die voortkomen uit onderdelen
en/of fabrikatiegebreken, alle andere oorzaken uitgesloten zijnde, en die, minstens in de kiem, bestonden op het ogenblik van de
totstandkoming der koop‐verkoop en die zich manifesteren binnen een periode van 2 jaar na levering. De koper is verplicht de verkoper bij
aangetekend schrijven in kennis te stellen van dergelijk gebrek en dit binnen de 7 kalenderdagen na het ontdekken ervan.
8.3.
De verkoper is geen vrijwaring meer verschuldigd in geval het geleverde op enigerlei wijze is bewerkt/hersteld door de koper of
derden dan wel onoordeelkundig of onjuist is behandeld. De verkoper is evenmin vrijwaring verschuldigd met betrekking tot een aspect
waarvoor de verkoper een voorbehoud hebben gemaakt in de gebruiksaanwijzing en of op de verpakking.
8.4.
De vrijwaringsverplichting die de verkoper eventueel treffen zou, beperkt zich alleszins tot het kosteloos vervangen van de
gebrekkige goederen na teruggave ervan door de koper; de kosten verbonden aan de teruggave der gebrekkige goederen met het oog op hun
kosteloze vervanging zijn evenwel ten laste van de koper. Schade als produktieverlies, tijdverlies, winstderving, schade aan derden, enz.,
veroorzaakt door de gebrekkige goederen, komt dan ook nooit in aanmerking voor vergoeding door de verkoper.
8.5.
Elke rechtsvordering wegens niet‐conformiteit van de goederen/gebrek van de goederen lastens verkoper dient in ieder geval te
worden ingesteld binnen de 6 maanden na het ontdekken van de niet‐conformiteit/ gebrek van de goederen.
9.
Aansprakelijkheid
9.1.
De vrijwaring van de verkoper voor de niet‐conformiteit of gebreken in de geleverde goederen wordt beheerst door artikel 8 van
deze voorwaarden.
9.2.
Voor het overige is de verkoper noch contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk voor de (im)materiële, morele en
lichamelijke schade geleden door de koper, diens personeel, aangestelden, contractanten of zuivere derden ingevolge de uitvoering van de
overeenkomst, behoudens ingeval van opzet. De verkoper is nooit aansprakelijk voor materiële en immateriële gevolgschade, produktieverlies,
tijdverlies, winstderving, schade aan derden, enz… Enige schadevergoeding is in elke geval beperkt tot het bedrag van de verkoopprijs.
Elke rechtsvordering dient in ieder geval te worden ingesteld binnen het jaar na levering van de goederen.
9.3.
De koper is er toe gehouden verkoper integraal te vrijwaren voor eventuele aansprakelijkheidsvorderingen door derden lastens
verkoper gesteld in verband met de uitvoering van de overeenkomst inzoverre deze de aansprakelijkheid van verkoper ten aanzien van de
koper overtreffen.
Zekerheden/waarborgen
10.
Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen
de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de koper aangegane verbintenissen in
vraag stellen en/of onmogelijk maken, is de koper er toe gehouden de door de verkoper gevraagde zekerheden/waarborg(en) te verschaffen.
11.
Ontbinding
Indien de verkoper zulks verkiest, zal de overeenkomst van rechtswege en zonder aanmaning, mits loutere kennisgeving ervan aan de klant,
ontbonden zijn lastens de koper zo:
 de koper zijn verbintenissen niet is nagekomen (bv. verbintenis tot inonvangstname/opname van de goederen/werken, verbintenis
tot betaling, stellen van zekerheden…),
 zo de verkoper failliet werd verklaard of in vereffening werd gesteld dan wel wanneer zijn staat van onvermogen werd vastgesteld.
De koper is er alsdan toe gehouden de hem geleverde goederen terug te bezorgen aan de verkoper, kosten ten zijnen laste, en één en ander
onverminderd het recht van verkoper op vervangende en/of bijkomende schadevergoeding zo daartoe grond bestaat.
12.
Overmacht
12.1.
Als overmacht is onder meer te beschouwen: oorlog, oproer, stakingen, rampen, ongevallen en alle, niet aan de verkoper
toerekenbare, oorzaken die de bevoorrading en/of de produktie en/of de transportmiddelen van de verkoper of de leveringen door de
verkoper verhinderen of belemmeren.
12.2.
Overmacht zijdens de verkoper verleent hem het recht om ‐ mits loutere kennisgeving aan de koper ‐ hetzij de uitvoering van zijn
verbintenissen op te schorten zolang de overmachtssituatie aanhoudt, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen ‐ en dit zonder
schadevergoedingsverplichting ten opzichte van de koper ‐ wanneer de betrokken overmachtssituatie de uitvoering van zijn verbintenissen
definitief onmogelijk of zinloos maakt.
12.3.
De voormelde opschorting der uitvoering van de verbintenissen van de verkoper, verleent de koper niet het recht om van de koop‐
verkoop af te zien, betalingen in te houden of schadevergoeding te eisen.
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13.
Geschillen
13.1.
In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst (bv. wat betreft haar ontstaan, voortbestaan, uitvoering,
interpretatie, …) zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen (de Rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen) bevoegd
tot beslechting van het geschil.
13.2.
Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen partijen, en dit wat alle aspecten daarvan betreft (bv.
ontstaan, voortbestaan, uitvoering, interpretatie, enz.).
14.
Nietigheid
De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden, heeft niet de nietigheid tot gevolg van de andere
bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden, noch van de overeenkomst tussen partijen.
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