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ALGEMENE
VERKOOPSVOORWAARDEN Artikel 1. Voorafgaande
opmerkingen.
Elke klant is onderworpen aan de hieronder vermelde algemene voorwaarden. Deze
gelden ook als er bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen, tenzij deze
rechtstreeks in strijd zijn met de algemene voorwaarden. Tenzij de klant schriftelijk en
binnen acht dagen na de datum op uw factuur reageert, wordt de klant geacht deze
algemene voorwaarden onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud te aanvaarden. De
eventuele nietigheid van een bepaling van deze voorwaarden doet geen afbreuk aan
de geldigheid van de andere bepalingen.
Artikel 2. Offertes - Bestellingen - Prijzen.
Al onze offertes zijn onder voorbehoud van onze beschikbaarheid en zijn vrijblijvend,
tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat ze voor een bepaalde periode geldig blijven.
Artikel 3. Uitvoerings- en leveringstermijnen - Annulering van de bestelling.
De uitvoerings- en/of leveringstermijnen voor eender welke bestelling zijn louter
indicatief en liggen vast onder voorbehoud van onze mogelijkheden. De termijnen zijn
niet bindend Vertragingen in de uitvoering en/of levering kunnen in geen geval de
annulering van de bestelling door de klant rechtvaardigen of aanleiding geven tot
enige aanspraak op schadevergoeding.
Artikel 4. Klacht - Beperkingen van de aansprakelijkheid.
Alle klachten moeten, om geldig te zijn, schriftelijk per aangetekende brief worden
ingediend binnen acht dagen na ontvangst van de goederen, anders worden ze nietig
verklaard. Elke factuur wordt als geaccepteerd beschouwd indien de klant niet uiterlijk
op de achtste dag na verzending van de factuur schriftelijk per aangetekende brief zijn
opmerkingen kenbaar heeft gemaakt.
Artikel 5. Transport.
Alle leveringen, ongeacht de wijze van verzending, worden uitsluitend op risico van de
klant vervoerd, zelfs als een speciale overeenkomst de transportkosten voor onze
rekening neemt. De klant staat ook in voor het risico van de levering.
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Artikel 6. Betaling.
Al onze facturen zijn betaalbaar op ons hoofdkantoor in Moeskroen, contant, zonder
korting of kosten voor ons, tenzij er bijzondere schriftelijke voorwaarden gelden. Elke
nieuwe levering kan door ons worden uitgesteld als de klant niet heeft voldaan aan zijn
verplichting om alle openstaande facturen te betalen. Hetzelfde kan gelden indien er
geen bankgarantie is verstrekt die door ons is aangevraagd. Bovendien

hebben wij, indien de klant een ongedekte cheque of een goedgekeurde maar op de
vervaldag niet gehonoreerde wissel uitgeeft, het recht om onmiddellijke volledige
betaling van al onze vorderingen te eisen en/of om al onze geleverde goederen terug
te vorderen.
Artikel 7. Onvoorziene gevallen en overmacht.
Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke inbreuk vormt op de normale uitvoering van
onze verplichtingen zal worden beschouwd als een geval van overmacht (bijvoorbeeld:
ongevallen, oorlog, slecht weer, staking of lock-out). Deze gebeurtenissen zijn niet van
toepassing op ons en wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van
schadevergoeding, ook niet als wij als gevolg van deze gebeurtenissen geheel of
gedeeltelijk afstand doen van de verbintenissen. Indien dergelijke gebeurtenissen de
klant verhinderen de goederen in ontvangst te nemen, hetzij permanent, hetzij
tijdelijk, dan is de klant aan ons de eventuele opslag- en leveringskosten verschuldigd.
Artikel 8. Rente op achterstallige betalingen en toeslagen.
Onze facturen, betaalbaar in contanten of op een vaste vervaldag, brengen
automatisch interesten op vanaf die datum, zonder dat een voorafgaande
ingebrekestelling nodig is in afwijking van de bepalingen van artikel 1146 van het
Burgerlijk Wetboek. Deze rente, die het verlies aan winstgevendheid van het aan ons
verschuldigde geld dekt, zal 1% per maand bedragen. Elke factuur die onbetaald blijft
op de vervaldatum zal, na het versturen van een aangetekende ingebrekestelling ter
attentie van de klant, een verhoging van 20% van het bedrag met een minimum van 50
euro met zich meebrengen als schadevergoeding. Deze vergoeding wordt in onderling
overleg vastgesteld voor het nadeel dat voortvloeit uit de verhoging van de kosten als
gevolg van de laattijdige uitvoering van de betalingsverplichting, en dit onafhankelijk
van de interesten die het onderwerp zijn van de vorige paragraaf. Deze toeslag wordt
automatisch toegepast als onze rekening niet wordt gecrediteerd voor het gevorderde
bedrag op de achtste kalenderdag die volgt op de dag van de verzending van de
aangetekende aanmaning.
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Artikel 9. Uitvoerings- en bevoegdheidsbepaling.
Aangezien al onze verkopen geacht worden plaats te vinden in onze hoofdzetel in
Moeskroen, is het Belgische recht uitsluitend bevoegd in geval van een geschil tussen
de klant en ons. Elke gerechtelijke procedure valt onder de uitsluitende bevoegdheid
van de rechtbanken van onze jurisdictie. De aanvaarding van wissels wijkt niet af van
deze bepaling inzake rechtsbevoegdheid.
Artikel 10. Diverse uitgaven.
Alle kosten die voortvloeien uit de weigering om wissels te betalen, protesten,
wijzigingen van bepalingen na automatische incasso bij de bank en
herroepingstermijnen zijn voor rekening van de klant. Hetzelfde geldt voor eventuele
expertisekosten of andere kosten die voortvloeien uit geschillen.
Artikel 11. Toepassing van de bepalingen.
Het feit dat de klant onze algemene verkoopsvoorwaarden en/of onze facturen in zijn
taal niet heeft ontvangen, verleent hem of haar geen enkele vrijstelling van de
toepassing ervan.
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