ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Met uitzondering van andersluidende schriftelijke overeenkomst, worden onze offertes en verkopen gedaan onder
Volgende voorwaarden:
1.
Offertes worden gedaan zonder verbintenis en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop.
2.
De prijzen zijn netto: de kosten van verpakking, taksen, intrest, disconto, verzending, transport, verzekering, enz. zijn ten laste van de koper. De prijzen zijn onderhevig
aan herziening, ingeval er tussen de bestelling en de datum van volledige betaling, de prijzen van de fabrikant of taksen, douanerechten en transportkosten worden
verhoogd.
3.
De goederen zijn contant betaalbaar bij levering. Er is een nalatigheidsintrest van 18% per jaar verschuldigd vanaf de datum dat de factuur; bij in gebreke van betaling
binnen de 30 dagen vanaf de datum der factuur zal de koper bovendien een vergoeding dienen te betalen, gelijk aan 20% van het bedrag der factuur met een
minimum van € 45 zulks ter dekking van de inningskosten.
4.
De koper is verplicht zijn bestelling in ontvangst te nemen binnen de 10 dagen vanaf de datum waarop de verkoper hem de beschikbaarheid van de goederen heeft
gemeld. Na het verstrijken van deze termijn mag de verkoper, zonder enige voorafgaande aanmaning, de verkoop ongedaan maken en over de goederen beschikken
en is hij gerechtigd de koper een vergoeding van 30% van de cataloguswaarde van de goederen te eisen ter alle kosten, enz. vermeld onder artikel 2.
5.
In geval van de niet-levering van de goederen binnen de bepaalde termijn, heeft de koper het recht zijn bestelling ongedaan te maken na verloop van de 6e maand
volgend op de overeengekomen leveringsdatum; deze termijn van 6 maanden zal tot negen maanden kunnen verlengd worden als de verkoper aantoont dat de
vertraging het gevolg is van feiten onafhankelijk van zijn wil. Vertraging of gebrek aan levering kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding en intresten
of betalingen van welke aard ook. De verkoper is alleen en uitsluitend verplicht de betaalde voorschotten zonder intrest terug te betalen.
6.
De goederen worden aanzien als inde magazijnen of werkhuizen van de verkoper gekocht en dit welke ook de modaliteiten van de levering mogen zijn. De levering
geschiedt hetzij door de directe overdracht aan de koper, hetzij door eenvoudig bericht van beschikbaarstelling, hetzij door overhandiging der goederen aan een
verzender door de koper aangeduid of, bij gebreke daarvan, door de verkoper gekozen. Door de levering wordt de koper geacht de goederen te hebben nagezien en
in overeenstemming met de bestelling te hebben bevonden.
7.
Om in aanmerking te worden genomen moet iedere klacht binnen de vijf dagen, te rekenen van de dag van het ter beschikking stellen, bij de verkoper toekomen.
8.
Vanaf de levering van het apparaat of de goederen zijn alle risico’s ten laste van de koper.
9.
De goederen zijn door de fabrikant gewaarborgd tegen fabricatiefouten gedurende drie maanden vanaf de levering. De fabrieken, wiens officiële verdelers vrij zijn,
waarborgen de nieuwe goederen tegen iedere fout van grondstof of van fabricatie, op voorwaarde dat de defecte stukken franco aan de fabriek, binnen een termijn
van drie maanden teruggezonden worden, te rekenen van de datum van de levering van de goederen aan de koper. De goederen die, na onderzoek, als defect zullen
erken worden, zullen door de fabrikant vervangen worden. De kosten voor demontage en montage vallen ten laste van de eigenaar van de goederen, zoals ook alle
transportkosten en douanerechten die, bij gelegenheid van de levering van de vervangen elementen, worden betaald. Uitsluitend de defecte goederen zullen
kosteloos vervangen worden, zelfs indien, ten gevolge van hun breuk of van hun abnormale slijtage, schade aan andere goederen werd veroorzaakt. De vervangen
goederen blijven eigendom van de verkoper. De fabrikant geeft geen waarborg op goederen niet van hun fabricatie zijn. In geen geval kan de waarborg, door de
verkoper gegeven, hoger zijn dan de dekking die hen door de voortbrengersfabriek wordt verzekerd en hij wordt beperkt tot het bedrag dat de verkoper van de
fabriek kan krijgen. De waarborg dekt niet de goederen die elders hersteld of veranderd werden dan in aangaand agentschap, noch de goederen die, volgens de
mening van de fabrikant, het voorwerp zijn geweest van ongevallen, van overlast of van slecht onderhoud, als door nalatigheid als door onwetendheid,
niettegenstaande dat een defect zou zijn ontdekt. De waarborg houdt eveneens op bij gebrek van aanbetaling binnen de bepaalde termijnen. De koper zal zich op
de handelsfaam van de verkoper verlaten en zal hen vertrouwen schenken betrekkende de loyauteit van het besluit, dat hij zal dienen te nemen, hoedanigheid van
enige rechten in alle geschillen die op de voorgaande defecten en/of uitwisseling van goederen betrekking hebben en van de welke beweerd wordt dat ze niet
overeenstemmen of gebrekkig zouden zijn. Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat de baststelling van welk gebrek ook in geen geval aanleiding kan geven tot
vernietiging van de koop of tot gedeeltelijke of algehele achterhouding of inhouding van het nog verschuldigde bedrag. De verleende waarborg is niet toepasselijk
op tweedehandsgoederen of goederen wiens zichtbare of onzichtbare gebreken de verantwoordelijkheid van de verkoper niet kunnen verplichten. Deze goederen
worden altijd verkocht in de staat waarin zij zich bevinden, staat die aan de koper wel bekend is.
10. De verkoper behoudt zich het recht voor, zonder tegenbericht, de kenmerken van zijn goederen te veranderen. De kopers hebben niet het recht om te eisen dat
deze veranderingen zouden worden aangebracht aan de voordien al reeds bestelde of reeds geleverde goederen. Aanduiding van afmeting, gebruik, capaciteit, enz.
worden als inlichting gegeven en houden dus geen enkele waarborg in.
11. Vanaf de levering neemt de verkoper geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen van personen en/of schade aan derden, zelfs indien zij gevolg zouden zijn
van het materiaal of fabricatiegebreken. De koper verklaart uitdrukkelijk aan elke eis in dien hoofde tegen de fabriek en de verkoper te veroorzaken.
12. De eigendom van de verkochte goederen gaat slechts over de op de koper vanaf de betaling. Noch de levering, noch de ter beschikkingstelling hebben
eigendomsoverdracht voor gevolg.
13. Bij geschillen zijn enkel de Rechtbanken te Brugge bevoegd.
14. Indien de betaling op termijn of in afkortingen is voorzien wordt tussen de verkoper en de koper het volgende uitdrukkelijk overeengekomen:
a.
De goederen worden slechts eigendom van de koper na volledige regeling van de prijs in hoofdsom, intresten en lasten.
b.
Tot op dat ogenblijk heeft de koper niet het de goederen te verkopen, verpanden, verhuren, en op enige wijze over te beschikken of het op zulkdanige
wijze te veranderen of te bewerken dat er een waardevermindering uit zou voortspruiten. De koper de goederen in goede staat bewaren en op elk
ogenblik aan de verkoper ter nazicht kunnen tonen.
c.
Bij gebreke aan één enkele afbetaling op de vervaldag is het nog te betalen saldo in hoofdsom, intresten en kosten dadelijk eisbaar. Als de koper in
gebreke blijft dit saldo dadelijk te voldoen, mag de verkoper dadelijk de goederen terughalen waar of bij wie het zich ook bevindt, en dit zonder
voorafgaandelijke aanmaning of verwittiging. In dit geval mag de verkoper zelf over de goederen beschikken. De reeds betaalde afkortingen blijven aan
de verkoper verworven en hij zal bovendien een vergoeding mogen aanrekenen gelijk aan 50% van het nog te betalen saldo.
d.
De koper is verplicht dadelijk bij de levering van de goederen een verzekering aan te gaan tot dekking van alle schade aan de goederen tot op het
ogenblik van de eigendomsoverdracht en dit per clausule van rechtstreekse betaling aan de verkoper. Mocht deze verzekering om een of andere reden
tenietgaan, vervallen of opgezegd worden, dan is de koper verplicht onmiddellijk de verkoper te verwittigen.
e.
De koper verklaart de verkoper te subrogeren in al zijn rechten tegenover de verzekeringsmaatschappij en tegenover de derden op alle bedragen die
hem uit hoofde van schade aan het apparaat zouden ten goede komen.
f.
De verkoper kan het voordeel van de verkoopovereenkomst aan een bank naar zijn keuze afstaan en delegeren: deze overdracht staat gelijk met een
schuldvernieuwing.
15. De verkoopsvoorwaarden mogen onder geen enkel voorwendsel gewijzigd of doorgehaald of aangevuld worden. De verkoops- of koopvoorwaarden van de koper
zijn ons enkel tegenstelbaar als dienaangaande in de verkoopovereenkomst zelf een door ons ondertekende verklaring in dien zin is opgenomen.

