
10.  In geval van een degelijk vastgesteld verborgen ge- 
brek wordt onze aansprakelijkheid contractueel en
forfaitair beperkt tot het vervangen van de gebrekkige 
goederen met uitsluiting van elke andere vergoeding.

11.  De eigendom wordt overgedragen op de overeenge- 
komen plaats en tijd, of bij gebrek aan nadere bepa- 
ling, op plaats en tijd van de lading, op de werkplaats of 
het pakhuis, van dat ogenblik af worden de risico’s op
de koper overgedragen; deze moet instaan voor de
dekking ervan, welke ook de wijze van overdracht of de 
overeengekomen modaliteiten zijn, en zelfs wanneer  
wij de organisatie van het vervoer en van de verzen- 
ding op ons nemen. Elke bepaling of akkoord tegen dit  
beding in zal slechts slaan op de posten en de modali- 
teiten van het vervoer zonder van het principe van de
risico overdracht af te wijken.

12.  Behoudens afwijkend beding, behouden wij ons het
recht onze artikelen te merken.

13.  De ingebruikneming van de goederen moet conform
zijn aan de ter zake geldende bepalingen, de gebruiken 
en de regels van de kunst welke de koper goed kent.

14.  Behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande afwijking
zijn onze goederen betaalbaar op 30 dagen einde
van de maand. Bij betaling binnen de 8 dagen:
2 % disconto.

15.  Al onze facturen welke niet op de vervaldag betaald
zijn, worden automatisch en van rechtswege vermeer- 
derd met 15 % ten titel van conventionele en forfai- 
taire schadevergoeding zonder dat deze vermeer- 
dering kleiner kan zijn dan € 25,-. Ze werpen van
rechtswege en zonder ingebrekestelling een jaar- 
lijkse verwijlintrest af gelijk aan de discontovoet van
de Nationale Bank vermeerderd met 2 %.

16.  Elke vertraging in de betaling laat ons toe de uitvoe- 
ring van lopende bestellingen te schorsen en maakt
elke verschuldigde, zelfs niet vervallen som onmid- 
dellijk opeisbaar. Wij behouden ons uitdrukkelijk het
recht voor, bij gewoon aangetekend schrijven, de
tussengekomen overeenkomsten op te zeggen en de
reeds geleverde goederen terug te nemen. Het deel
van de prijs dat eventueel reeds betaald werd, blijft
onze eigendom ten titel van schadevergoeding onver- 
minderd onze aanspraak op schadevergoeding als
naar recht.

17.  Zelfs wanneer ze in rekening gebracht worden,
worden de verpakkingen niet terug genomen.

18.  Als bestaande of toekomstige belastingen op de
waarde van de goederen die het voorwerp zijn van
onze overeenkomsten worden door onze kopers ge- 
dragen; zij delen ons het verschuldigde bedrag op
hun verantwoordelijkheid mee.

19.  Al onze facturen zijn betaalbaar in de aangeduide
munt. Wanneer de betaling in een vreemde munt
geschiedt zal de omzetting berekend worden aan de
hoogste koers van de dag van de datum van de factuur.

20.  Elk geding tussen partijen met betrekking tot de toe- 
passing of de interpretatie van deze algemene ver- 
koopsvoorwaarden behoort uitsluitend tot de be- 
voegdheid van de Hoven en Rechtbanken van onze
maatschappelijke zetel; alleen het Belgisch recht
wordt toegepast. 

Franco vanaf:  € 750,-
Transportkost: € 50,-

Al onze overeenkomsten en verbintenissen zijn onder- 
worpen aan de hieronder bepaalde voorwaarden, met  
uitsluiting van alle andere, ook die van onze mede- 
contractanten, die door het uitdrukkelijk of stilzwij- 
gend aanvaarden van deze voorwaarden uitdrukkelijk  
verklaren van de hunne af te zien. Elke afwijking moet  
aan het afsluiten van het contract vooraf-gaan en  
schrif telijk vastgesteld worden.

1.  Behalve wanneer er voorraad voorhanden is, en bin- 
nen de perken ervan, zijn onze aanbiedingen altijd
vatbaar voor herziening, in geval van invoer en/of uit- 
voer, zijn ze altijd onderworpen aan het bekomen
van de nodige vergunningen en toelatingen zowel
voor de levering als voor de betaling van de prijs.

2.  De verbintenissen die onze agenten of tussenper- 
sonen aangaan zijn slechts geldig na schriftelijke
bevestiging van onzentwege; onze prijzen, tarieven
en catalogussen zijn slechts richtgevend en hebben
geen bindende kracht.

3.  Buiten het geval van levering op stock, hebben de
overeen gekomen termijnen slechts een indicatie
vewaarde zonder verbintenis noch waarborg onzent- 
wege; in geval van vertraging ziet de medecon- 
tractant af van elke eis tot schadevergoeding en/of 
verbreking van de overeenkomst.

4.  Het aanvaarden van bestellingen met onmiddellijke
levering door de producent, wordt altijd onderworpen  
aan het aanvaarden ervan door deze laatste. Bij ge- 
brek aan uitvoering wordt de koper in al onze rechten,  
eisen en verhaalmiddelen gesubrogeerd; het ziet
ervan af enig recht wegens nietuitvoering tegenover 
ons te doen gelden.

5.  De goederen worden verkocht of geleverd met in
achtneming van de gangbare toleranties zowel voor 
de afmeting als voor het gewicht, en worden altijd
verondersteld van normale kwaliteit te zijn, behoudens 
een afwijkende schriftelijke overeenkomst. Roest of 
atmosferische vochtigheid zelfs wanneer deze te 
wijten is aan het transport of aan de stapeling, wordt
beschouwd als inherent aan de natuur van het pro- 
duct en kan derhalve tot geen enkele eis aanleiding
geven.

6.  Alle gevallen van overmacht bevrijden ons van elke
verplichting tegenover de koper. Onder overmacht
wordt verstaan elke onvoorziene en van onafhan- 
kelijke omstandigheid die de voorwaarden en de
termen van de levering verandert; indien de levering
aan de overeengekomen voorwaarden en termen on- 
mogelijk wordt, behouden wij ons het recht voor ze
te annuleren zonder dat de koper aanspraak kan
maken op enige schadevergoeding.

7.  De goederen worden geleverd en goedgekeurd op
hun vertrekplaats, productiewerkhuizen, magazijnen
of pakhuizen. De koper zal er op zijn kosten de goe- 
deren mogen testen en nazien zoals hij het nuttig
acht. Elke klacht moet ons binnen de 5 dagen van de
levering medegedeeld worden. De verzending geldt
in alle geval als aanvaarding en dekt de zichtbare
gebreken en tekorten.

8.  In geval van verborgen gebrek moet de klacht ons
binnen de achtenveertig uur na de ontdekking mede- 
gedeeld worden. Buitendeze termijn zal de klacht als
laattijdig beschouwd worden, daar onze vennoot- 
schap haar rechten niet meer nuttig kan laten gelden.

9.  In geval van laattijdige klacht worden de goederen
niet terugenomen en niet verwisseld.

Algemene verkoopsvoorwaarden


