Algemene verkoopsvoorwaarden

1. TOEPASSING
Behoudens een geschreven en aangetekende ter kennis brenging
binnen de 8 dagen van het niet-aanvaarden van de inhoud van deze
faktuur of van deze bestelbon en van de verkoopsvoorwaarden die
integraal op de recto voorkomen, zal de klant geacht zijn ermee akkoord
te gaan. Bijgevolg verzaakt hij volkomen aan het inroepen van zijn eigen
aankoopvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn geldig voor deze en voor
elke toekomstige verkoop.
2. AANBOD – VERBINTENIS
Onze aanbiedingen gebeuren zonder verbintenis en behoudens
verkoop. Onze afgevaardigden, agenten of vertegenwoordigers zijn
onze lasthebbers niet. Zij hebben dus geen enkele macht om een
aanbod, een betaling te aanvaarden of om kwijting te geven enz. De
beloften en acceptaties, die ze zouden doen of geven verbinden ons
slechts na goedkeuring van onzentwege.
3. LEVERING – AANVAARDING
De levering van goederen wordt geacht in onze vestiging plaats te
hebben. Zij houdt onmiddellijke goedkeuring in van de goederen.
Bijgevolg zal geen klacht in aanmerking kunnen worden genomen vanaf
het opladen of het wegnemen van de goederen.
4. EIGENDOM – RISICO’S
Verkochte goederen worden slechts eigendom van de koper na
volledige vereffening van onze fakturen. Bij de bestelling of bij het
sluiten van het kontrakt gaan alle risico’s betreffende het voorwerp van
de bestelling of van het kontrakt automatisch en volkomen over op de
koper of op de klant.
5. VERBORGEN GEBREKEN – WAARBORG – VERANTWOORDELIJKHEID
Elke klant moet met aangetekende brief ingeleid worden.
Onze waarborg is beperkt tot drie maand; bijgevolg zal geen enkele
klacht nopens verborgen gebreken in aanmerking genomen worden
na verloop van de termijn van drie maand vanaf de datum van het
verzenden van de koopwaar of van de faktuur.
Indien een kacht ontvankelijk en gerechtvaardigd voorkomt, zal onze
verantwoordelijkheid strikt beperkt blijven tot de vervanging of de
terugbetaling naar onze keuze, van de gebrekkige koopwaar binnen
een door ons te bepalen termijn, met dien verstande dat de koopwaar te
onzer beschikking moet gesteld worden.
Elke andere eis, schadevergoeding, terugbetaling van kosten voor
werkuren of enigerlei vergoeding kan niet aangenomen worden. Onze
waarborg welke de koper verklaart te kennen, is in ieder geval beperkt
tot deze van de producerende firma of tot deze van de fabrikant. In
geen geval kan zij toegepast worden op materiaal en produkten die
beschadigd of onbruikbaar zouden zijn ten gevolge van een verkeerd
gebruik of van een herstelling uitgevoerd door een persoon vreemd aan
onze diensten.

dit geval de mogelijkheid voor ofwel alle betalingswaarborgen te eisen,
die wij noodzakelijk achten, ofwel het lopende kontrakt als vernietigd
of van rechtswege ontbonden te beschouwen, op voorwaarde van
het versturen aan de koper van een aangetekende brief houdende
onze beslissing. In dit geval zal er, voor elk ontbonden kontrakt,
van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een onverminderbare
forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 15% van het bedrag
van de ontbonden of vernietigde kontrakten.
Elke afwijking van onzentwege aan deze rechten kan in geen geval
geïnterpreteerd worden als een verzaking aan deze.
8. BETWISTINGEN
De partijen komen overeen dat enkel de rechtbanken van Brussel en
het Vredegrecht van Elsene bevoegd zijn voor elke betwisting die
tussen hen is of zal ontstaan. De nietigheid of de wijziging van één der
clausules van onderhavig kontrakt laat de andere onaangeroerd.
9. TERUGZENDING VAN GOEDEREN
Geen enkele terugzending van goederen zal aanvaard worden zonder
voorafgaand akkoord van de hoofdzetel. De akkoorden van het reizend
personeel zullen slecht als een voorstel beschouwd worden.
In geval van een gunstig akkoord van de hoofdzetel zal een afslag van
15% op het overeenkomstig debet afgetrokken worden en dit om de
verzendingskosten, de verpakking, de behandeling, de fakturatie en de
boekhouding te dekken.
10. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige
betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De
betaalde voorschoten blijven de verkoper verworven ter vergoeding
van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
11. In geval van herverkoop van de goederen, zelfs verwerkt, eigendom
van verkoper, draagt de koper, vanaf heden, aan de verkoper alle
vorderingen over resulterend uit deze herverkoop.
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6. PRIJS, BETALING, INTRESTEN
De prijzen van onze tarieven worden slechts als inlichting gegeven, de
enig geldige prijzen zijn deze van de leveringsdag.
Bij prijswijziging zal het de koper weliswaar vrij staan zijn bestelling
in te trekken. De eventuele saldo’s van de bestelling zullen uitgevoerd
worden aan de prijs van de dag van de levering, tenzij ze door de klant
ingetrokken werden. Al onze fakturen zijn betaalbaar kontant, tenzij
anders overeengekomen, in onze sociale zetel en onze beschikkingen
op wisselbrieven houden geen afwijking in van de plaats van
bovengenoemde betaling. Dit beding is verplichtend voor elk aval of
tussenkomende partij. Onze fakturen brengen van rechtswege, van het
ogenblik van de vervaldag en zonder dat ingebrekestelling nodig is, een
intrest op, gelijk aan de discontovoet van de Nationale Bank verhoogd
met 3% en met een minimum van 9% per jaar.
7. GEBREK VAN BETALING, ONTBINDING
Bij gebrek van betaling van onze fakturen op de vervaldag zal het totaal
van de verschuldigde bedragen automatisch en zonder ingebrekestelling
verhoogd worden met een forfaitaire conventionele vergoeding van
15% en met een minimum van € 49,58. Bovendien behouden wij ons in
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