ALGEMENE VERKOOP & LEVERINGS VOORWAARDEN
Art.1: Plaatsen van een bestelling:
1.01: BIJ het plaatsen van een bestelling stemmen de klanten uitdrukkelijk met onze
algemene huurvoorwaarden en deze verkoop & leveringsvoorwaarden in.
1.02: Door het plaatsen van een bestelling erkennen zij deze ontvangen, gelezen en
aanvaard te hebben.
1.03: Zij zien af van hun eigen voorwaarden, deze zijn zonder gevolg voor ons, en
kunnen daardoor niet opgeworpen worden zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke
akkoord verklaring.
1.04: Wie bestelt wordt verondersteld daartoe gemachtigd te zijn.
Alleszins is de persoon die besteld heeft hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de
betaling van de factuur die op de bestelling betrekking heeft.
Art. 2: Vervoer & levering:
2.01: De prijzen betreffen de goederen en of materialen die, zonder verpakking, in onze
magazijnen zijn afgenomen en zonder verbintenis van onzentwege, behalve
andersluidende vermelding.
2.02: De goederen en of materialen worden voor rekening en verantwoordelijkheid van
de klant vervoerd, franco of niet.
2.03: Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af bij te late levering, schade of gebrek.
2.04: Eventuele schade aan het geleverde dient te worden meegedeeld aan de
vervoerder, ook als de vervoerder door ons werd gekozen.
2.05: Gebreken en of schade aan het geleverde dient uiterlijk één dag na levering aan
ons te worden meegedeeld, via telefoon of mail.
Art. 3: terugzendingen:
3.01: Wij aanvaarden geen enkele terugzending zonder onze voorafgaandelijke
instemming.
3.02: Het terugzenden gebeurd steeds op verantwoordelijkheid en voor rekening van de
klant.
3.03: De goederen dienen steeds teruggezonden te worden in originele verpakking
samen met de originele leveringsbon.
3.04: Terugzendingen kunnen gepenaliseerd worden met een schadeloosstelling van
20% van de verkoopwaarde. Voorafgaande leveringskosten dienen steeds betaald te
worden.
3.05: Teruggezonden goederen speciaal ontworpen op maat en volgens aanwijzingen
van de klant brengen steeds ontwerp en schade kosten mee van minstens 35% van de
verkoopwaarde.
Art. 4: Prijzen & leveringstermijnen:
4.01: Onze offertes gelden slechts ten titel van inlichting. Deze worden steeds
opgemaakt exclusief taksen en lasten.
4.02: Pas bij bestelling en onze goedkeuring met een max. Van 30 dagen na offerte
datum zijn de opgegeven prijzen bindend.
4.03: Leveringstermijnen worden steeds indicatief meegedeeld. Om het even welke
vertraging bij levering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot hetzij vernietiging
van de overeenkomst, hetzij tot het vorderen van schadevergoeding.
4.04: Bij bestellingen kleiner dan 50euro of het terugnemen van materiaal behouden wij
ons het recht voor om administratie kosten aan te rekenen.
Art. 5: Plannen tekeningen en beschrijvingen:
5.01: Aan de klanten meegedeelde plannen, tekeningen, schetsen en berekeningen
blijven onze eigendom en mogen in geen enkel geval aan derden worden overgemaakt,
ter inzage gegeven of gekopieerd worden.
Bij niet naleving hiervan behouden wij ons het recht voor om een schadevergoeding te
eisen.
5.02: Tekeningen, foto’s, beschrijvingen e.d. meegedeeld of in onze catalogi worden
slechts gegeven ten titel van inlichting.
De producten kunnen licht verschillen van hun beschrijving. De klant aanvaardt dat deze
verschillen in geen geval de conformiteit van de levering in het gedrang brengen.
Art. 6: Waarborgen:
6.01: De waarborgvoorwaarden beperken zich tot degene die op de
waarborgcertificaten bij de toestellen gevoegd staan vermeld, zoals de fabrikant ze
heeft bepaald.
6.02: Elektrische producten zijn niet gewaarborgd; de aangegeven levensduur van deze
producten geldt slecht als inlichting.
6.03: De waarborgvoorwaarden van producten door ons samengesteld of geproduceerd
gelden wat deze samenstelling- of productie fouten betreft, dat wij voorzien in
vervanging of herstelling van deze voor een periode van 12 maanden na leveringsdatum
en dit exclusief verplaatsingskosten.

6.04: Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen betreffende
productaansprakelijkheid, kunnen wij enkel aansprakelijk worden gesteld voor ons
eigen bedrog of zware fout. Het bedrag van de schadevergoeding die wij eventueel
verschuldigd zouden zijn, kan in geen geval de factuurprijs overtreffen. De klant
vrijwaart ons in elk geval tegen iedere vordering van derden gegrond op onze
contractuele betrekkingen met hem.
6.05: Gehuurde materialen kunnen ingeval van defect onmiddellijk omgeruild worden in
onze magazijnen.
6.06: Materialen in huur door ons geplaatst worden ingeval van defect door ons
hersteld of vervangen binnen een redelijke termijn afhankelijk van hun gebruik en
noodzakelijkheid.
6.05: Alle voornoemde waarborgen vervallen bij het vaststellen van verkeerd of
onoordeelkundig gebruik of nalatigheid van de klant of zijn aangestelde.
6.06: Buiten de waarborg zijn wij nooit enige schadevergoeding verschuldigd voor het
tijdelijk ongemak of derving.
Art. 7: Betaling & Betalingsvoorwaarden:
7.01: Goederen uit voorraad: betaling bij afhaling, levering of plaatsing.
7.02: Op maat of naar model gemaakte producten: 50% voorschot bij bestelling en 50%
bij afhaling, levering of plaatsing.
7.03: Goederen op bestelling: 30% voorschot bij bestelling 70% bij afhaling, levering of
plaatsing.
7.04: Materialen in huur: betaling van totale huurprijs bij afhaling, levering of plaatsing
+ eventuele waarborg en vermoedelijk brandstofverbruik.
7.05: Uitgevoerde werken: herstellingen en kleine werkzaamheden onmiddellijk na
uitvoering. Grotere projecten naargelang vordering der werken en volgens
overeenkomst.
7.01: Onze facturen zijn onmiddellijk betaalbaar te Mol, contant en zonder disconto,
uiterlijk op de vervaldag vermeld op deze factuur, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk
anders overeengekomen. Wij verzaken niet aan die regel indien wij wissels trekken op
de klant.
7.02: De betalingsverplichtingen van de klant worden niet opgeschort door het indienen
van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht.
Art. 8: Intresten en schadevergoedingen:
8.01: Alle niet tijdig betaalde facturen brengen administratie kosten mee:
- eerste rekening uittreksel verstuurd na vervaldag 15euro
- alle verdere aanmaningen 15 euro per aanmaning.
8.02: Alle facturen niet betaald op de vervaldag, vermeld op de factuur, zullen van
rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten opbrengen a rato van 1% per
maand. Bovendien is een schadevergoeding verschuldigd van 15% van de hoofdsom,
met een minimum van 75euro.
8.03: Wij behouden ons het recht voor bij niet tijdige betaling, alle verdere leveringen
en aangegane verbintenissen stop te zetten tot volledige betaling is uitgevoerd
onverminderd onze andere rechten.
Art.9: Voorbehoud van eigendom
9.01: Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen en hun toebehoren onze
uitsluitende eigendom blijven zolang de klant al zijn verplichtingen niet volledig heeft
nageleefd en in het bijzonder zolang de factuur, de gebeurlijke verwijlintresten en alle
eventuele schadebedingen niet heeft betaald.
9.02: Wanbetaling geeft ons het recht, indien wij dit wensen, de geleverde goederen
terug te vorderen zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en onder voorbehoud van
later te bepalen schadeloosstelling.
9.03: Gehuurde materialen en goederen zijn en blijven onder alle omstandigheden onze
eigendom en kunnen noch mogen nooit vervreemd worden. Bij vervreemding of
vernieling van deze is steeds de nieuwwaarde verschuldigd door de klant.
Art.10: Bevoegdheid van de rechtbank:
Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement
Turnhout bevoegd, onverminderd nochtans ons recht om de klant voor de rechtbank
van zijn zetel of woonplaats te dagvaarden.

