Algemenen verkoopsvoorwaarden
1. Onverminderd de toepasselijkheid van de eventuele bijzondere voorwaarden die voorrang hebben op de huidige
algemene voorwaarden, gescheiden al onze verkopen ,werken leveringen diensten, onder de hierna vermelde
voorwaarden . Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de
klant .De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen
afbreuk aan de toepasselijkheid van andere clausules.
2. De ondertekening van de bestelbon door de koper geldt als voor hem bindend aanbod.
De verbintenissen aangegaan door zijn vertegenwoordigers binden de verkoper slechts na zijn schriftelijke
bevestigingen .
3.In het geval dat de koper om welke reden ook , niet volledig zijn verplichting zou nakomen en bijvoorbeeld zou
nalaten één of meerdere verschuldigde bedragen op de overeengekomen vervaldag(en) te betalen, kan de verkoper
van rechtswege een deel van het contract of het volledig contract ontbinden, door melding aan de koper via een
eenvoudig aangetekende brief
De koper is in dat geval een schadevergoeding verschuldigd van waarvan het minimum rekening houdende met de
potentiële schade ,forfaitair word vastgesteld op 35 %van de prijs exclusief BTW, onder voorbehoud van het recht
van de verkoper de werkelijke schade te bewijzen en volledige schadevoering te vorderen
De verkoper behoudt het recht om nog niet geleverde bestelling te annuleren of de uitvoering er van op te schorten ,
op voorwaarde dat hij de koper daarvan op de hoogte brengt.
4.De leveringstijden worden slechts bij wijze van aanduiding en benadering aangegeven. De verkoper zal in de mate
van het mogelijke naar gedragen.Vertragingen in de levering of de niet levering, is geen redden tot verbreking van de
overeenkomst en geeft evenmin recht op schade vergoeding. Elke vertraging in de uitvoering waarvan wij als
verkoper zouden krijgen, zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden aan de koper.
Wijzigingen in de bestellingen hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstijden
vervallen.
5.Indien de koper, om welke redenen ook, weigert de geleverde waren in ontvangst te nemen, zal hij gehouden zijn
als schadevergoeding, een bedrag gelijk aan 3 % van de overeengekomen prijs aan de verkoper te betalen,
onverminderd het recht van deze laatste om met alle middelen van de uitvoering de overeenkomst na te streven.
6.Behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst zijn onze facturen binnen de 14 dagen betaalbaar op de
zetel van de verkoper, netto en zonder kortingen. Het trekken van wissels brengt geen schuldvermindering teweeg.
In geval van kredietverlening door de verkoper zelf ,verbindt de koper er zich toe de wissels die hem worden
aangeboden te ondertekenen.Indien na levering de koper nalaat zijn verplichtingen na te leven , mag de verkoper
binnen de 48 uur na zijn vraag tot onmiddellijk uitvoering van de geschonden verplichting naar zijn keuze ofwel de
geleverde waar terugnemen. In dit laatste geval heft hij recht op een schadeloosstelling van 30% van de
overeengekomen prijs. De reeds betaalde voorschotten zullen verrekend worden .Elke som die niet
overeengekomen tijd wordt betaald, zal van rechtswege en zonder enige aanmaning , een conventionele rente
opleveren van van 1% per maand of per gedeelte van een maand. De door de koper verschuldigde rente zal , na
vooraf bovendien jaarlijks gekapitaliseerd worden , na vooraf gaande aangetekende in gebrekestelling daartoe, bij
niet-betaling van de factuur of een deel ervan op de vervaldag zal het verschuldigde bedrag van rechtswege
verhoogd worden met 10 % met een minimum van 59€ en een maximum van 1860 €, zelfs bij toekenning van
termijnen van respijt als forfaitaire schadevergoeding en zulks onverminderd de intresten,procedure- en andere
kosten.
7. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verantwoordelijkheid en het risico over de verkochte goederen en
hun toebehoren op de koper overgaan van bij het sluiten van de overeenkomst, maar dat zij de uitsluitende
eigendom blijven van de verkoper zolang de koper zijn verplichtingen niet volledig heft uitgevoerd, onder andere de
verkoopprijs nog niet volledig heeft betaald, eventuele nalatigheid intresten nog verschuldigd zijn of of nog
bijkomende kosten. Het is de koper verboden de verkochte goederen hetzij te verkopen. Het zij te verpanden aan
een derde of enige wijze over te beschikken zolang de verkoopprijs niet volledig betaald is In geval van niet- naleving
van dit verbod zal een forfaitaire schade vergoeding van 50% van de verkoopprijs door de koper verschuldigd
zijn.Worden de koopwaren toch verkocht , dan komt het recht op de daar uit resulterende verkoopprijs in de plaats
van de verkochte goederen.De verkoper verplicht zich er toe , de verkoper onmiddellijk te verwittigen indien er op de
waar beslag wou gelegd worden.
8.Voor alle betwistingen tussen de partijen nopens de huidige overeenkomst zijn uitsluitende de Rechtbank van
Antwerpen bevoegd , ook wanneer het eisen betreft in betaling van aangenomen wissels , zelfs indien de
verweerder(s) buiten de gerechtelijke Arrondissement van de aanlegger verblijft of woont, hetzij de verkoper de
overeenkomst van artikel 624 Ger.Wb. bevoegde Rechtbanken verkiest.De overeenkomst wordt uitgevoerd op de
maatschappelijke zetel van de verkoper. Het Belgisch Recht is van toepassing.

