ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
1.

Behoudens anders vermeld zijn deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,
verkopen en overeenkomsten met de Verkoper. Door aanvaarding van de orderbevestiging verklaart de Koper zich
akkoord hiermee en verzaakt hij aan de toepassing van zijn eigen algemene (inkoop)voorwaarden. Afwijkende bedingen
gelden slechts t.a.v. de Verkoper indien ze door hem uitdrukkelijk, schriftelijk aanvaard zijn. De Verkoper kan huidige
Algemene Verkoopvoorwaarden ten allen tijde éénzijdig wijzigen door een melding van de nieuwe versie aan de Koper.

2.

Behoudens anders vermeld in de orderbevestiging, gebeurt de levering op de maatschappelijke zetel van de Verkoper en
is ze geacht te zijn voltrokken bij fysische levering of na kennisgeving dat de goederen ter beschikking van de Koper zijn.
Gedeeltelijke levering alsook toleranties tot 10% op volumes zijn mogelijk. De overeengekomen leveringsdatum is ter
goeder trouw gegeven doch is niet bindend en laattijdige levering geeft geen recht op schadevergoeding of annulatie van
de orders. De Koper kan de goederen wel weigeren, indien de Verkoper niet levert binnen de 30 dagen na aangetekende
brief met verzoek hiertoe. Bij de levering van de goederen gaat het risico van de goederen op de Koper over.

3.

De Koper of de geadresseerde die in zijn naam handelt, dient de hoeveelheid en de goede staat van de goederen na te
gaan voor in ontvangstname. Ieder tekort in hoeveelheid, niet-conformiteit of op zichtbare gebreken, moet gemeld worden
op de leveringsdocumenten. Bij gebreke hieraan wijst de Verkoper iedere klacht dienaangaande van de hand. De staat
van de goederen dient nogmaals nauwkeurig gecontroleerd te worden voor de installatie. Indien de Koper de installatie
niet zelf uitvoert, zal hij deze controle verder opleggen aan zijn afnemers. In geen geval zal de Verkoper aansprakelijk zijn
voor schade die ontstond omwille van de installatie van goederen met zichtbare gebreken, kleurafwijkingen of omwille van
het niet nauwkeurig volgen van de instructies van de Verkoper.

4.

Bij gebreke aan specificatie terzake, geldt de gebruikelijke kwaliteit op de markt aanwezig. De Koper dient alle klachten
omwille van verborgen gebreken, op straffe van verval, schriftelijk te melden binnen de 3 werkdagen na ontdekking ervan
en in ieder geval binnen de 12 maanden na levering. Deze bepaling laat de rechten verkregen onder de commerciële
garantie onverlet. Indien de klacht valt onder de garantiebepalingen van het product, zal de Verkoper de gebrekkige
producten conform de garantievoorwaarden vervangen. Zonder de schriftelijke toestemming van de Verkoper, kan er
geen retourzending gebeuren. Deze toestemming is geen erkenning van aansprakelijkheid door de Verkoper. De
Verkoper heeft het recht de rechtmatig geweigerde goederen te vervangen, zonder dat deze vervanging verder aanleiding
kan geven tot een bijkomende vergoeding.

5.

Een klacht schorst de betalingsverplichtingen niet op en machtigt de Koper niet om de levering te weigeren voor goederen
die het voorwerp van de klacht niet uitmaken. De aansprakelijkheid van de Verkoper is in ieder geval beperkt tot de
waarde van de gebrekkige goederen, met uitsluiting van vergoeding van elke mogelijke andere schade en/of kosten. In
geen geval is de Verkoper aansprakelijk voor indirecte schade of verlies, zoals maar niet beperkt tot margederving.

6.

De geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper tot de volledige betaling door de Koper van de verschuldigde
bedragen, uit welke hoofde ook. Zolang de goederen niet volledig betaald werden, kan de Koper deze niet doorverkopen
of als zekerheid aanwenden. Gebeurt dit toch, dan heeft de Verkoper recht op de vordering die de Koper heeft ten
aanzien van zijn Koper, in zoverre voldaan is aan de wettelijke voorwaarden ter zake. Wanneer de verkochte goederen
verwerkt worden tot nieuwe producten, wordt deze verwerking geacht gedaan te zijn voor rekening van de Verkoper die
de eigendom verwerft van de nieuwe producten. De Verkoper is op generlei wijze aansprakelijk voor deze nieuwe
producten en de Koper vrijwaart de Verkoper in voorkomend geval volledig t.a.v. derden. De Koper geeft toelating aan de
Verkoper of zijn lasthebber om zijn eigendom te betreden teneinde de goederen terug te nemen. Indien de
geretourneerde goederen niet intact, onvolledig of beschadigd blijken, heeft de verkoper recht op schadevergoeding.

7.

De prijs houdt rekening met de kostprijs van de goederen en bij wijziging hierin is de Verkoper gerechtigd de prijs aan te
passen. De goederen worden gefactureerd bij verzending aan de prijs vermeld in de orderbevestiging. Iedere factuur is
betaalbaar op de plaats, termijn en onder de voorwaarden vermeld op de factuur. De vermelde betaaltermijn heeft steeds
de factuurdatum als referentiepunt. Ieder protest m.b.t. een factuur dient binnen de 14 dagen te worden ontvangen
teneinde geldig te zijn. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege een interest opleveren ten
belope van 12% op jaarbasis alsook zal dit bedrag verhoogd worden met 15%, met een minimum van 125 Euro en een
maximum van 2.000 Euro, ten titel van conventionele en forfaitair bepaalde schadeloosstelling. Voor of tijdens de
uitvoering van een contract kan de Verkoper een waarborg vragen van de Koper ter voldoening van zijn verplichtingen.

8.

Alle auteursrechten, merkenrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde goederen
berusten bij de Verkoper en worden niet overgedragen aan de Koper. De Koper zal steeds de instructies van de
Verkoper volgen met betrekking tot het gebruik van deze intellectuele eigendomsrechten.

9.

Overmacht (hieronder begrepen staking en tekort aan materialen) schorst de uitvoering van het contract, zonder recht op
schadevergoeding. Niettemin heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden zonder recht op enige
schadevergoeding, indien de schorsing langer duurt dan 60 dagen.

10.

Wanneer de Koper zijn verplichtingen niet nakomt, kan de Verkoper zonder rechterlijke tussenkomst en zonder
ingebrekestelling in om het even welk contract, ofwel zijn verbintenissen opschorten, ofwel de contracten als ontbonden
aanzien, zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de Koper. Het volstaat dat de Verkoper hiertoe zijn
uitdrukkelijke wil laat kennen (onder meer per brief). De Verkoper kan onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst en
zonder verdere ingebrekestelling alle verkochte, geleverde en nog aanwezige goederen terug eisen. De Koper dient deze
onverwijld ter beschikking te stellen op de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

11.

Partijen komen overeen dat deze overeenkomst onderworpen is aan het Belgisch recht met uitzondering van artikel 6
waarop het recht van het land waar de Koper gevestigd is van toepassing is. Het VN-verdrag inzake internationale
koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980 is uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van betwisting zijn enkel de
rechtbanken van Kortrijk bevoegd, tenzij de Verkoper kiest de zaak voor een andere rechtbank te brengen.

12.

Nietigheid van één van deze bedingingen brengt niet de nietigheid van de overige bepalingen met zich mee.
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