
1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden maken volkomen deel uit van de uivoeringsmodaliteiten en de fakturatie van de bestellingen. Iedere bestelling 
betekent meteen de aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden. Iedere afwijking van deze voorwaarden wordt slechts toegestaan  na 
voorafgaand schriftelijk akkoord van onzentwege. De algemene voorwaarden van de koper komen geenszins in aanmerking. 

2. Prijzen. Voor de opstelling van alle fakturen zijn alleen geldig de prijzen in voege op de leveringsdag. Zij gelden voor goederen in onze magazijnen. Alle 
taksen en onkosten komen erbij. Wij hebben het recht de prijzen die in onze prijslijsten en in onze offertes aangeduid zijn zonder voorafgaande 
waarschuwing te veranderen. 

3. Verzending. De verzending gebeurt op het risico van de koper, zelfs indien de vervoerkosten door ons gedragen worden. Wij bepalen het materiaal dat 
past voor de verpakking en tevens de wijze van verzending. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om al dan niet de waarde van de bestelde 
goederen te laten verzekeren. 

4. Port en verpakking. De kosten van port, verpakking en op faktuur geheven taksen komen ten laste van de koper. 

5. Betaling. Al onze fakturen zijn kontant betaalbaar te Nijvel bij ontvangst van de goederen, en dit zonder aanmaning, behalve indien anders bepaald op 
de faktuur. Gedeeltelijke uitvoering van een bestelling betekent meteen de betaling van deze gedeeltelijke levering. Ingeval van niet-betaling van de 
verschuldigde bedragen wordt de prijs of het saldo van deze prijs volledig opvorderbaar en dit zonder voorafgaande aanmaning. Op onbetaalde fakturen 
wordt, met ingang van de vervaldatum en zonder aanmaning, een intrest van 1% per maand aangerekend. Het nog verschuldigd bedrag van de fakturen 
zal met 15% als forfaitaire vergoeding worden verhoogd, met een minimum van 75€. Ingeval van verlenging van de betalingstermijn zal de hierboven 
vernoemde intrest verschuldigd blijven. 

6. Klachten. Vanaf het ogenblik van de ontvangst van de goederen beschikt de koper over 48 uur om de klacht in te dienen. 

7. Terugzending van de goederen. De terugzending van de goederen mag enkel geschieden met ons voorafgaand akkoord en franco aan ons adres.. 

8. Verbreking. Het niet-nakomen van één van onze verkoopsvoorwaarden is voldoende om aanstonds het kontrakt te verbreken zonder dat wij het recht 
verliezen op schadevergoeding. 

9. Eigendomsoverdracht. Tot volledige betaling van al de door ons opgevraagde bedragen blijven de geleverde goederen onze volledige eigendom ; zij 
mogen door de koper alleen aangewend worden voor regelmatige handelsdoeleinden. Dit recht van aanwending vervalt als de koper tegenover zijn 
leverancier in achterstal is voor de overschrijving van het bedrag van de goederen. 

10. Vernietiging van de bestelling. Indien de koper zijn bestelling annuleert nadat grando aankopen heeft gedaan ter uivoering van deze bestelling 
(grondstoffen, productiematerialen zoals gereedschappen e.d.m.) verklaart de koper zich schuldig voor het totale bedrag van deze aankopen. Een 
forfaitair bedrag van €75,- zal worden in rekening gebracht in alle andere gevallen. 

11. Rechtsbevoegdheid. Alleen de rechtbanken van Nijvel zijn bevoegd voor alle geschillen die zouden kunnen onstaan tussen de 2 partijen. Deze 
voorwaarden zullen door geen enkel handelsgebruik noch door een andere overeenkomst of zwijgzame verdraagzaamheid mogen worden verandert. 

12. Verantwoordelijkheid. Behalve anders schriftelijk overeengekomen, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebreken welke voorvloeien 
uit het bebruik van onze produkten. De koper stelt zich exclusief verantwoordelijk zich ervan te vergewissen dat het bestelde product aan de vereisten 
voldoet voor het eindgebruik ervan. Het aanvaarden van de technische omschrijving van het bestelde product of het goedkeuren van stalen of 
prototypes heeft tot gevolgd dat de koper afstand doet van elke betwisting dan ook met betrekking tot de eindbestemming van het product. 

13. Het aantal geproduceerde stukken kan in bepaalde gevallen afwijken van de door u bestelde hoeveelheden en zullen als dusdanig gefactureerd worden. 
De tolerantie van de hoeveeelheden bedraagt +/- 10%. 



14. Levertermijnen worden enkel indicatief vermeld. Eventuele afwijkingen/vertragingen geven de koper geen enkel recht tot annulatie van de bestelling, 
weigering van de goederen of het eisen van de schadevergoeding. 


