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1. Alle door ons geleverde prestaties worden beheerst door de volgende en alleen de volgende
algemene voorwaarden. Het bestellen van onze producten en diensten veronderstelt de
uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene (verkoops) voorwaarden. De eventuele
(aankoop)voorwaarden van de koper/klant kunnen maar van toepassing zijn op onze
contractuele prestaties indien en slechts in de mate dat zij uitdrukkelijk en schriftelijk door ons
werden aanvaard voor het begin van de uitvoering en de herstelling.
2. Ingeval discussie zou bestaan omtrent de juridische kwaliteit koop-aankoop/aanneming,
komen partijen uitdrukkelijk overeen de regels aan-verkoop van toepassing te verklaren,
behoudens in geval van uitdrukkelijke keuze voor aanneming in de bijzondere voorwaarden.
3. Elke door koper/klant ondertekende bestelbon verbindt de koper/klant onherroepelijk,
behalve in de in de wet voorzien uitzonderingen. Bij annulering van de opdracht of bestelling, of
indien de koper/klant de goederen weigert te ontvangen, is de medecontractant aan ons een
forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan 15% van de waarde van de bestelling. Wij
behouden ons echter het recht voor om ten allen tijde onze door de annulering werkelijk
geleden schade te vorderen, zonder dat deze evenwel hoger kan liggen dan de totale factuur.
4. Elke bestelling is contant betaalbaar bij levering, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke
ondersluitende betalingsvoorwaarden opgenomen in de bijzondere voorwaarden. Alle
betalingsverplichtingen in hoofde van de klant dienen uitgevoerd te worden op onze
maatschappelijke zetel. Bij gebreke aan tijdige betaling van onze facturen brengt het geheel of
gedeeltelijk onbetaald gebleven factuurbedrag van rechtswege een intrest op van 12% vanaf
de vervaldag. De bedragen die nog verschuldigd zijn zullen tevens vermeerderd worden met
een forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van 125 EUR. Deelbetalingen worden
toegerekend als volgt : kosten, schadebeding, intresten hoofdsom.
5. Klachten met betrekking tot de gefactureerde prestaties en/of geleverde goederen dienen
op straffe van verval binnen de 8 dagen na levering aangetekend te worden verstuurd aan het
adres van onze maatschappelijke zetel. Elke klacht welke nog zou worden ingediend na deze
termijn wordt niet meer aanvaard. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken moeten
onmiddellijk bij levering gemeld worden. Aanvaarding van de goederen dekt integraal deze
vermeende gebreken. Verpakte goederen worden geacht bij levering op de inhoud te worden
gecontroleerd.
6. De eventuele vordering op grond van verborgen gebreken dient door de koper/klant te
worden ingesteld binnen de twee maanden na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke
waarvan de vordering in toepassing van artikel 1648 B.W.onontvankelijk is. Deze vordering
moet bovendien op straffe van verval worden ingesteld binnen het jaar na levering. Partijen
verklaren ook in geval sprake zou zijn van aanneming in plaats van koop-verkoop dezelfde
termijnen uitdrukkelijk van toepassing evenals het bepaalde in art 1648 B.W.

7. De koper/klant verbindt zich ertoe alle nodige voorzieningen te treffen wat betreft de
veiligheid en de bereikbaarheid van de te bewerken bestanddelen. Hierbij is de klant
aansprakelijk voor elke schade aan derden of aan goederen van derden ten gevolge van de
werken.
8. De bepaalde leveringstermijn is slechts indicatief en in geen geval bindend. Laattijdige
levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of weigering om de goederen in
ontvangst te nemen.
9. In alle omstandigheden en in afwijking van art 1583 B.W. wordt de eigendom van de
verkochte goederen slechts overgedragen aan de koper/klant na volledige betaling van de
overeengekomen prijs. De koper/klant is evenwel volledig verantwoordelijk voor de bewaring
van de goederen. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering dan wel afhaling
geschiedt op risico van de koper/klant van zodra een eerste leveringspoging door ons niet kon
doorgaan spijts voorafgaande verwittiging aan de koper/klant.
10. Wij behouden ons daarenboven het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement
of gerechtelijke reorganisatie van de koper/klant, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even
welke wijziging van de juridische toestand van de koper/klant.
11. Alle overeenkomsten door ons aangegaan zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.
Alle geschillen voortvloeiend uit geleverde prestaties en diensten vallen onder de uitsluitende
bevoegdheid van de Rechtbanken te Gent, en bij verscheidenheid deze bevoegd op basis van de
plaats van onze maatschappelijke zetel.
12. Het feit dat wij één van bovenvernoemde clausules die in ons voordeel gestipuleerd worden
niet zouden toepassen, houdt niet in dat afstand wordt gedaan van deze clausule uit deze
voorwaarden, tenzij dergelijke afstand uitdrukkelijk en schriftelijk gebeurde. Mocht één of
meerdere bepalingen nietig zijn, zal de nietigheid niet verder gaan dan het beperkte onderdeel
van het bewuste artikel en zal dit vervangen worden door een bepaling die zo dicht mogelijk bij
het doel van betreffend artikel aansluit, terwijl alle overige bepalingen onverminderd blijven
gelden.

