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Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en voor levering af Zelzate. Behoudens andersluidende overeenkomst is de betaling contant
bij levering. Onze volledige verkoopsvoorwaarden zijn vermeld op onze bonnen en fakturen en terug te vinden achteraan deze catalogus. De prijzen vermeld in deze catalogus zijn wijzigbaar zonder voorafgaande kennisgeving. Alle voorgaande prijslijsten vervallen.
Orders boven € 250,00 worden pas uitgevoerd na betaling van een voorschot.
Tout les prix mentionnés sont exclusif TVA, départ Zelzate. Sauf accord écrit nos conditions de payement sont contant à la livraison. Nos
conditions de vente complètes se trouvent sur nos bons et factures et à retrouver sur la dernière page de ce catalogue. Les prix mentionnés peuvent changer sans préavis. Toute liste de prix existante du passé est échangée par ce catalogue. Commandes avec une
valeur au-dessus de € 250,00 ne sont exécutées qu’après paiement d’un accompte.

V E R K O O P S V O O R W A A R D E N
ART. 1

TOEPASSING
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing behoudens wijzigingen, welke partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

ART. 2

ORDERBESCHRIJVING
Enkel de door de verkoper ondertekende orderbevestiging verbindt de verkoper. De uitvoering geschiedt aan de algemene verkoopsvoorwaarden in de bestelbon
en/of de facturen opgenomen, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld.
De verkoopsovereenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging tenzij deze onder
voorbehoud is geschied.

ART. 3

OMSCHRIJVING DER TE LEVEREN GOEDEREN EN/OF DIENSTEN
De goederen en/of diensten worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.

ART. 4

PRIJS
4.1. De prijzen zijn deze zoals vermeld in het bestek. Deze prijzen zijn berekend op basis van de dagkoers der grondstoffen, lonen en sociale lasten. Tenzij anders
zullen de prijzen worden herzien door toepassing van de prijsherzieningsformule :

is bepaald,

P = P0 [a (M/M0) + b (S/S0) + c]
Met:

P = factuurprijs
P0 = eerste basisprijs op (datum)
M = prijs grondstof bij facturering (evt. opgedeeld in M1, M2, …)
M0 = eerste prijs grondstof op (datum) (evt. M01, M02, …)
S = loon zoals gepubliceerd door Agoria bij facturering
S0 = eerste loon zoals gepubliceerd door Agoria op (datum)
a, b, c = coëfficiënten (in overeenstemming met artikel 57, wet van 30 maart 1976)

De prijs is exclusief BTW.
4.3. De prijs geldt exclusief levering, vervoer en verzekeringskosten.
ART. 5

LEVERINGSTERMIJNEN
Tenzij anders is overeengekomen, zijn de in de overeenkomst genoemde leveringstermijnen slechts een schatting : een eventuele vertraging kan nooit aanleiding
geven tot de verbreking van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding.
Indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt op het ogenblik dat zij ter beschikking werden gesteld door de verkoper, mag hij niettemin de vervaldag die normaal werd vastgelegd voor de betalingen aan de levering verbonden, niet uitstellen. In de opslag van de goederen wordt door de verkoper voorzien voor rekening
en risico van de koper.
Indien de koper hierom verzoekt, zorgt de verkoper, voor rekening van de koper, voor de verzekering van de goederen.

ART. 6

CONTROLE
De koper dient de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Na aanvaarding zijn de zichtbare gebreken gedekt.
Verborgen gebreken kunnen slechts aanleiding geven tot vergoeding indien zij binnen korte termijn na de ontdekking ervan worden gemeld en indien de goederen
inmiddels niet in behandeling werden genomen.
De eventuele vergoeding zal de prijs van de goederen niet overschrijden.

ART. 7

OVERGANG VAN EIGENDOM EN RISICO
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten. De koper verbindt zich ertoe de goederen niet
te verkopen of aan derden af te staan zolang zij eigendom van de verkoper blijven.
In geval van niet-naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 50 % van de verkoopprijs door de koper verschuldigd zijn (als supplement op de
verkoopprijs en eventuele vertragingsvergoedingen)
Levering geschiedt op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren.
De koper zal de verkoper verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de koper wordt gehuurd en desgevallend de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken.

ART. 8

BETALING
De prijs is behoudens andersluidende vermelding op de factuur, betaalbaar : contant bij ontvangst van de goederen.
Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de koper. Er kan slechts een disconto voor onmiddellijke betaling
worden verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen.
In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag zal de prijs worden verhoogd met een vergoeding van 10 %, wat overeenkomt met de hinder die
de verkoper aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten. Daarenboven is een intrest verschuldigd die met 2 % de wettelijke intrestvoet
overtreft. Deze verhogingen zijn verschuldig zonder dat daartoe enige aanmaning wordt vereist. De nalatigheidsintresten worden per begonnen maand verrekend.
De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk
opeisbaar.
Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
Onverminderd hetgeen bepaald is in art. 6.1. moet in geval van betwisting de factuur geprotesteerd worden binnen de 8 dagen na ontvangst.

ART. 9

FINANCIELE WAARBORGEN
Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken,
behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval is door de klant bij wijze van schadevergoeding een forfaitaire vergoeding van 15 % van de prijs van de bestelling verschuldigd. Deze
vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke
winstderving.

ART. 10

RETENTIERECHT
Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de opdrachtgever, die zich in de magazijnen en werkplaatsen van de verkoper bevinden, door de verkoper kunnen worden weerhouden ter nadere waarborg van de betaling van het verschuldigd maakloon voor reeds teruggegeven goederen. Nieuwe
goederen die door de opdrachtgever ter bewerking worden toevertrouwd worden geacht de reeds teruggegeven bewerkte goederen te vervangen. De goederen die
door de opdrachtgever ter bewerking worden toevertrouwd worden geacht deel uit te maken van een en dezelfde ondeelbare overeenkomst zelfs wanneer deze overeenkomst in opeenvolgende prestaties wordt uitgevoerd.

ART. 11

BEVRIJDENDE OMSTANDIGHEDEN
Als bevrijdende omstandigheden gelden, indien zij zich voordoen na de totstandkoming der overeenkomst en de uitvoering daarvan verhinderen : arbeidsconflicten
en alle overige omstandigheden, zoals brand, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, verbod op deviezenoverdracht, opstand, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik, indien deze overige omstandigheden zich voordoen buiten de wil van de partijen.
De partij die zich op de bovenvermelde omstandigheden beroept, moet de andere partij van het intreden alsook van het aflopen daarvan onmiddellijk schriftelijk in
kennis stellen.
Het ontstaan van één van deze omstandigheden ontneemt alle aansprakelijkheid zowel van de verkoper als van de koper.

ART. 12

TOEPASBARE WET
De overeenkomst wordt door het Belgisch recht beheerst, tenzij de partijen er anders over beslist hebben.

ART. 13

GESCHILLENREGELING
In geval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van Zelzate en Gent of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper,
bevoegd.
Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg zullen ten laste van de koper worden verhaald.

HOE ONS VINDEN ?
COMMENT NOUS TROUVER ?
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