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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Onze prijsoffertes zijn onveranderlijk en definitief gedurende een periode van 45 dagen. Deze offertes kunnen worden
gewijzigd in geval van een nieuwe bestelling die volgt op de schommeling van de markt. De levertermijn wordt vastgelegd
onder voorbehoud van ieder probleem dat zich voordoet in de werkplaatsen of bij de aanvoer en dat ontsnapt aan de
redelijke controle van de verkoper. Al wat de vervaardiging van de bestelde producten volledig of gedeeltelijk tegenhoudt,
wordt van rechtswege beschouwd als een geval van overmacht en bevrijdt ons van elke aansprakelijkheid wat de
levertermijnen betreft.
De koper kan bijgevolg vertraging bij de levering niet inroepen om een schadevergoeding te eisen of om zijn bestelling of
resterende bestelling te annuleren.
De goederen, zelfs franco verzonden, reizen voor risico van de geadresseerde. Om geldig te zijn, moet elke klacht bij
aangetekend schrijven gebeuren en binnen tien dagen na de verzendingsdatum van de goederen toekomen om aanvaard
te worden.
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot alle schuldvorderingen die voortvloeien uit de verkoopovereenkomst
voor de koper, volledig zijn betaald. Bij niet-betaling op de vervaldag kunnen de goederen door de verkoper worden
teruggenomen.
Elke achterstallige betaling geeft ons het recht om de andere leveringen op te schorten of de bestelling op te zeggen voor
het nog niet geleverde overschot, en op grond daarvan een schadevergoeding te vragen.
Onze facturen zijn contant te betalen, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding op onze facturen.
Elke factuur die op de vervaldag niet is betaald, leidt van rechtswege tot een verwijlrente van 1,5% per maand.
Bovendien geeft elke betalingsachterstand van meer dan 60 dagen aanleiding tot de vermeerdering van het bedrag van
de facturen met een forfaitaire vergoeding van 20%.
Alle nog niet vervallen sommen zijn onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar bij betalingsachterstand, opschorting van de
handelsactiviteit van de klanten, gerechtelijk uitstel van betaling, concordaat of faillietverklaring.
Bij een gebrek of fout die door ons wordt erkend, beperkt onze verantwoordelijkheid zich tot het verwijderen en vervangen
van wat niet conform de bestelling zou zijn of naar ons eigen goeddunken een fout zou vertonen, en zonder dat de koper
een schadevergoeding kan eisen.
Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor het gereedschap en/of materieel van de klant dat zich in onze lokalen bevindt of
onder ons toezicht staat. De klant verzekert zichzelf tegen brand, diefstal, blikseminslag, explosies, neerstorten van
vliegtuigen, waterschade en/of andere risico's.
Bij geschillen of betwistingen zijn de rechtbanken van het district van de verkoper als enige bevoegd.
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