ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN.
1.

Aanvaarding van onze voorwaarden - Onze algemene evenals onze bijzondere verkoops- en leveringsvoorwaarden worden
beschouwd als zijnde welgekend en aanvaard door onze klant, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene
of bijzondere aankoopsvoorwaarden. Deze laatste binden ons derhalve slechts wanneer wij ze schriftelijk uitdrukkelijk
hebben aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de handelsovereenkomst
zouden aanvaard hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere
voorwaarden of naar andere gelijkaardige bepalingen van onze koper. De aangestelde, de medewerker, de echtgenoot of
ieder ander familielid van de koper vertegenwoordigt hem en wordt verondersteld te beschikken over de nodige
lastgeving om hem te verbinden tegenover ons.

2.

Prijs - Behoudens bijzondere contractuele bepalingen worden onze offertes en prijslijsten slechts ter aanwijzing verschaft
en verbinden ons in geen geval. Onze prijzen kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden zonder voorafgaand bericht. Zij
betreffen goederen geleverd in onze inrichtingen, kosten, verpakking en taksen niet inbegrepen. De vervoerkosten zijn ten
laste van de klant.

3.

Verbintenissen - Onze tussenpersonen, vertegenwoordigers en zelfstandige medewerkers hebben geen enkel recht de
firma te binden. Hun offertes moeten dus bijgevolg door ons bevestigd worden. Wij behouden ons het recht voor, van
iedere bestelling af te zien, waarvoor wij zulke bevestiging niet zouden gegeven hebben.

4.

Levering en leveringstermijnen - De leveringstermijnen worden slechts als inlichting gegeven en zijn niet bindend.
Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen kan een vertraging in levering in geen geval recht geven op annulering
van een bestelling en mag geen enkele vergoeding geëist worden. Wij behouden ons het recht voor gedeeltelijke
leveringen te doen, welke gedeeltelijke verkopen uitmaken. Bij verzending reizen de goederen op risiko van de klant en is
de schade veroorzaakt door transport, slechte behandeling of nalatigheid van de koper ten zijner laste en door hem te
vergoeden.

5.

Betalingsvoorwaarden - Al onze facturen zijn kontant betaalbaar. De betaling van de faktuuur houdt de aanvaarding en
goedkeuring in van de door de verkoper op factuur vermelde prestaties en/of goederen. Bij niet betaling van de factuur,
op 7 dagen na factuurdatum wordt automatisch en zonder aanmaning een schadevergoeding van 15% verschuldigd met
een minimum van 150,00 € en een verwijlintrest van 1% per maand te berekenen vanaf de factuurdatum.

6.

Aanvaarding - Opmerkingen betreffende de uitgevoerde opdrachten, aangerekende honoraria en/of gefaktureerde
goederen moeten ons aangetekend binnen de vijf dagen na factuurdatum toe komen.

7.

Eigendomsbehoud - Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van alle factuurbedragen en
van de eventuele verwijlintresten en of schadebedingen. De koper verbindt zich er duidelijk toe op eerste verzoek van de
verkoper de goederen ter beschikking te stellen en de verkoper toegang te verlenen tot de plaatsen waar de onbetaalde
goederen zich bevinden. De verkoper behoudt uitdrukkelijk het recht voor de onbetaalde goederen terug te komen halen
op alle plaatsen waar hij ze aantreft, zonder enig verhaal of verzet van de koper.

8.

Waarborg - Alle waarborgen zijn waarborgen aangeboden door de fabrikant van de verkochte goederen indien niet
anders contractueel vastgelegd tussen de koper en de verkoper. Alle zichtbare gebreken dienen door middel van een
aangetekend schrijven aan de verkoper gemeld te worden uiterlijk vijf dagen na levering. Indien daarna nog wordt
geprotesteerd zal dit als laattijdig worden afgewezen. Indien bij het gebruik van de geleverde goederen enig verborgen
gebrek aan het licht zou komen dient de koper dit uiterlijk binnen de acht dagen na kennisname per aangetekend
schrijven aan de verkoper te melden. De koper erkent kennis te hebben van de geldende veiligheidsmaatregelen omtrent
het gebruik der geleverde materialen. De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade
tengevolge van slecht of verkeerdelijk gebruik der geleverde materialen hetzij voor rechtstreeks of onrechtstreekse
schade, hetzij voor ongevallen aan personen, of schade aan goederen, onderscheiden van het voorwerp van ons
materieel, hetzij van winstdervingen, hetzij van schade voortvloeiend of voort te vloeien uit een beschadiging of verlies
van de gegevens opgenomen door de gebruiker.

9.

Bevoegde rechtbanken - Bij betwisting zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, de verkoper behoudt zich het
recht van deze clausule af te wijken.

