ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Erkenning van onze voorwaarden
1. Voor onze verkopen en leveringen gelden de hierna vermelde leverings- en
verkoopsvoorwaarden.
De aankoopvoorwaarden van een koper zijn voor ons niet bindend zelfs wanneer wij deze
niet uitdrukkelijk tegenspreken, tenzij wij deze verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk en
schriftelijk bevestigd hebben.
Aanbod en bestelling
2. Onze offerten zijn steeds vrijblijvend en niet bindend ten opzichte. Telegrafische of
telefonische bestellingen zijn slechts in deze vorm bindend indien zij door ons schriftelijk
bevestigd worden.
3. Bestellingen worden slechts als door ons aangenomen beschouwd wanneer wij ze bevestigd
of door levering uitgevoerd hebben.
4. Annulering van de door ons aanvaardde bestellingen of terugzending door de koper van
geleverde goederen kan slechts gebeuren mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming
van onze firma. In dit geval houden wij ons het recht voor 20 % van de geannuleerde
bestellingen te factureren als vergoeding voor de schade en onkosten, die deze annulering
meebrengt. Deze bepaling is ook toepasselijk in geval van gedeeltelijke annulering.
Waarborg
5. Wij hebben het recht als betalingswaarborg een voorschot van 30 % op de waarde van de
goederen bij het afsluiten van de verkoop te vragen. Wordt deze waarborg niet verstrekt dan
is het ons toegelaten zonder vergoeding de levering of uitvoering uit te stellen.
Levering
6. Opgaven van leveringstermijnen zijn slechts benaderend en verbinden ons slechts tot een
zo stipt mogelijke eerbiediging ervan. De leveringstermijnen voor elke bestelling zijn
slechts opgegeven als een aanduiding zonder waarborg van levering op de gestelde
datum.
7. Geen enkel order kan wegens het verstrijken van de leveringstermijn eenzijdig worden
opgezegd.
8. De stopzetting van de leveringen door bedrijven die ons van grondstoffen of fabricatie
voorzien wegens oorlog, stakingen, overmacht en andere onvoorziene gebeurtenissen
ontslaan ons van de verplichting tot levering voor de duur der stoornissen en in volle
omvang der uitwerkselen en gevolgen dezes stoornissen. Deze gebeurtenissen geven ons
ook het recht de overeenkomst op te zeggen zonder dat de koper aanspraak kan maken
op enigerlei schadevergoeding.
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Klachten
9. Alle klachten, in het bijzonder betreffende de hoeveelheid, de kwaliteit en de conformiteit,
moeten ons, om geldig te zijn, onmiddellijk en ten laatste binnen acht dagen na ontvangst
der goederen schriftelijk (aangetekende brief) ter kennis worden gebracht. In geval van
klacht binnen de vooropgestelde termijn staat het ons vrij een vervangingslevering te
doen of de goederen terug te nemen zonder schadevergoeding.
Prijzen
10. Onze prijzen gelden voor betaling contant, zonder korting, bij ontvangst van de rekening
tenzij het schriftelijk anders wordt bepaald.
11. Onze prijzen zijn berekend op de vervoertarieven, douanerechten en kosten, in- en
uitvoertaksen, verzekeringspremies, enz., welke van kracht zijn bij het afsluiten van de
koop. Elke verhoging van die factoren en alle, om het even welke neventaksen, enz. welke
de koopwaar voor haar aankomst ter bestemming verzwaren en zich na het afsluiten van
de koop voordoen, vallen ten laste van de koper.
12. Bij niet betaling der facturen en na een eerste aanmaning zijn wij gerechtigd alle lopende
contracten op te zeggen.
Betaling
13. Onze facturen zijn betaalbaar op onze zetel te Puurs. Facturen welke op hun vervaldag niet
betaald worden zullen zonder aanmaning verhoogd worden met een intrest van 10% ‘s
jaars. Indien de factuur niet betaald is binnen de acht dagen na de eerste aanmaning door
middel van een aangetekend schrijven zal het bedrag verhoogd worden met een forfaitaire
schadeloosstelling van 10% met een minimum van 50,00 €.
14. De kosten voor protest of terugkeren van kwijtingen ter incasso zullen in rekening
gebracht worden.
Eigendomsvoorbehoud
15. Alle geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van alles wat uit
hoofd van de overeenkomst toekomt, inbegrepen de slechts in de toekomst ontstane
vorderingen. Wanneer de koper in gebreke blijft te betalen of wanneer onze vordering in
gevaar is, zijn wij gerechtigd onze eigendom op de goederen ten opzichte van de koper als
ten opzichte van een derde te laten gelden, meer in het bijzonder kunnen wij teruggave
van de goederen verlangen zonder in rechte te moeten optreden.
16. Bij teruggave van goederen worden onze kosten en minderwaarde in mindering gebracht.
Reisrisico
17. De verzonden goederen reizen op risico en gevaar van de koper, zelfs wanneer de
verzendingfranco geschiedt. In geval van totaal of gedeeltelijk verlies, achterstel, averij of
andere beschadigingen, voortspruitend uit vervoer moeten de bestemmelingen hun eisen
doen gelden tegen de vervoerders, zonder nochtans het recht te hebben, welke de
oorzaak ook moge wezen, de betaling te weigeren, te verminderen of uit te stellen.
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Juridische bevoegdheid
18. Voor alle betwistingen tussen de contracterende partijen zijn uitsluitend bevoegd de
Rechtbanken Gew. Arr. Dendermonde.
Betwistingen in verband met leveringen in het buitenland worden uitsluitend berecht door
de Belgische Rechtbanken en inzonderheid door de Rechtbanken : Rechtbank 1e aanleg
Dendermonde � Rechtbank van Koophandel Dendermonde, afdeling St.Niklaas
Vredegerecht Beveren.
Het Belgische recht beheerst exclusief alle tussen onze firma en derden opgenomen
verbintenissen en betwistingen.
Terugname
19. De teruggenomen goederen die een vergissing van de klant zijn, zullen gecrediteerd
worden met waardevermindering van 5% voor de onkosten.
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