Algemene verkoopsvoorwaarden
Deze voorwaarden vernietigen alle voorgaande.
Artikel 1
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing
behoudens wijzigingen welke beide partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk overeenkomen, met uitsluiting van de algemene
voorwaarden van de koper die onze voorwaarden als uitsluitend
geldig aanvaardt door zijn bestelling.
Artikel 2
Al onze offertes zijn vrijblijvend en wij zijn enkel gebonden door
onze schriftelijke orderbevestiging.
Huidige bepaling kan enkel door ons ingeroepen worden en het
ontbreken van een schriftelijke orderbevestiging kan de koper
nooit ontslaan van de verplichtingen in zijnen hoofde voortspruitende uit zijn bestelling.
Offertes uitgaande van of bestellingen aangenomen door onze
vertegenwoordigers kunnen door ons geweigerd worden, per
aangetekend schrijven, binnen de 10 werkdagen nadat wij er
kennis van krijgen.
Artikel 3
Onze prijzen gelden voor goederen die in onze magazijnen worden gekeurd, aanvaard en afgehaald (transportkosten, verpakkingen, belastingen en verzekeringen niet inbegrepen). Zo wij
akkoord gaan te leveren buiten onze magazijnen dienen de goederen aanvaard in onze magazijnen vooraleer ze verzonden worden. Latere klachten qua conformiteit, hoeveelheid en zichtbare
gebreken worden niet meer aanvaard.
Bij levering buiten onze magazijnen reizen de goederen op kosten
en risico van de koper.
Bijzondere eisen gesteld door de koper i.v.m. het transport en
verpakking zullen altijd aangerekend worden.
Alle mogelijke klachten dienen te geschieden binnen de 10 werkdagen na factuurdatum.
Artikel 4
Opgegeven leveringstermijnen worden enkel als inlichting en
zonder enige verbintenis gegeven.
Overschrijding ervan kan nooit aanleiding geven noch tot schadevergoeding, noch tot verbreking der overeenkomst ten onze laste.
Artikel 5
Terugzendingen worden door ons nooit aanvaard tenzij na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord.
Bij aanvaarding der terugzending zal deze franco op onze zetel
gebeuren.
Artikel 6
Onze facturen zijn contant betaalbaar in Euro op onze maatschappelijke zetel.
Elke laattijdige betaling, zelfs zo deze geschiedt met ons akkoord,
zal van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist
is, een intrest opbrengen van 1,5 % per begonnen maand.
Bij laattijdige betaling zal de koper, buiten de hogervermelde intresten
ten titel van conventioneel schadebeding, van rechtswege en zonder
dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is, een vergoeding verschuldigd zijn bij akkoord tussen beide partijen bepaald op
20 % van het factuurbedrag met een minimum van 75€.
Elke laattijdige betaling machtigt ons alle andere facturen op te
vorderen, ondanks eventueel toegestane betalingstermijnen.
Wij behouden ons het recht voor ten allen tijde de leveringen
afhankelijk te stellen van het bekomen van een contante betaling op het ogenblik der levering.
Indien wij wissels tot betaling aanvaarden, waartoe wij niet verplicht
zijn, gelden deze slechts als bewijs van de hoofdverbintenis, zonder
dat deze aanvaarding dienvolgens schuldvernieuwing met zich zou
meebrengen. De discontokosten zijn ten laste van de koper.

Artikel 7
Indien de koper ingebreke blijft de goederen in levering te aanvaarden of de verschuldigde bedragen te betalen, behouden wij
ons het recht voor hetzij de uitvoering van de overeenkomst te
vorderen, hetzij de verbreking ervan in te roepen, dit ten laste
van de koper, in welk geval een forfaitaire schadeloosstelling
van 25 % door de koper verschuldigd is. In dit laatste geval zal
de overeenkomst van rechtswege en zonder aanmaning ontbonden worden door ons voornemen gewoon kenbaar te maken aan
de koper, in de vorm van een bij de post aangetekende brief. De
leveringen die reeds werden verricht zullen ons onmiddellijk in
goede staat terugbezorgd worden.
Artikel 8
Alle door ons afgeleverde goederen blijven onze eigendom tot de
volledige betaling ervan. Het risico gaat op de koper over bij de
aanvaarding van de koopwaar in onze magazijnen.
De koper is gehouden bij wanbetaling de door ons geleverde goederen in goede staat terug te bezorgen op zijn kosten en risico.
Arikel 9: garantiebepaling
1. De garantiewaarborg loopt gedurende 2 jaar na de fabricagedatum.
De garantie is niet toepasselijk op onderdelen, die door hun
aard zelf aan slijtage onderhevig zijn o.a. mechanische asafdichting en lagers.
In geval van terugzending van een defect artikel dient het artikel compleet te worden teruggestuurd op kosten van de klant.
2. De garantie is beperkt tot fabricagefouten.
De garantie is beperkt tot het vervangen van defecte
onderdelen in onze werkplaats, inclusief de arbeidskosten.
Het transport en verpakking, evenals alle arbeidskosten van
uit- en inbouwen van de installatie zijn ten laste van de
klant.
3. Vallen buiten de garantie evenals buiten de verantwoordelijkheid van de verkoper, de schade veroorzaakt door het verkeerd gebruik evenals de schade veroorzaakt ingevolge een
slecht functionerende installatie. Het is uitdrukkelijk bedongen dat de verkoper tot geen enkele andere schadevergoeding
geroepen kan worden uit hoofde van welke rechtstreekse of
onrechtstreekse schade door wie ook geleden of tengevolge
van eender welk gebrek of niet-functioneren van de geleverde
koopwaar.
4. Over de toepassing van de garantie wordt enkel en alleen
beslist in onze werkhuizen en/of door onze technici.
5. De garantie vervalt onherroepelijk bij wijzigingen, die aan het
materiaal zonder onze toestemming door wie ook uitgevoerd
werden, evenals bij herstellingen die niet verricht zijn in onze
werkplaatsen, of niet door onze technici.
6. De waarborg op de elektrische motoren is slechts van toepassing in geval deze voldoende door een juist ingestelde
thermische veiligheidsschakelaar beschermd zijn. Elke
geïntegreerde motorbeveiliging dient aangesloten te worden.
Artikel 10
In geval van betwisting, zelfs bij waarborgaanspraak, rechtsaanhangigheid of verknochtheid zijn alleen de Rechtbanken van
Brussel bevoegd, de rechtsmacht hen uitdrukkelijk toegewezen
zijnde.
Artikel 11
Wij behouden ons het recht 15 % in vermindering te brengen
op de waarde voor franco teruggezonden materialen indien
deze in hun oorspronkelijke verpakking en zonder beschadiging worden teruggezonden en dit voor administratie- en
stockkosten.
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