LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN

De hiernavermelde voorwaarden gelden altijd,
zelfs indien voor een bepaald geval niet specifiek
vermeld wordt dat ze van toepassing zijn:

I. Bestekken en bestellingen
1. Alle bestekken zijn vrijblijvend en zonder
enige verbintenis van onzentwege.Verbintenis
bestaat alleen na opstelling van onze schriftelijke
orderbevestiging zelfs ingeval van voorafgaande
instemming per telefax of telefoon. Alle andere
mondelinge overeenkomsten zijn contractueel
niet bindend.
2. Wij behouden ons elk eigendoms- en auteursrecht voor wat betreft bestekken, tekeningen en
andere documenten. Deze mogen niet aan
derden worden doorgegeven.
3. De inkoopsvoorwaarden van de klant zijn
voor ons niet bindend, zelfs indien ze niet uitdrukkelijk door ons verworpen worden.

II. Leveringscontract
1. Het leveringscontract wordt slechts beschouwd als afgesloten als we de bestelling schriftelijk
bevestigd hebben. Deze schriftelijke orderbevestiging geldt eveneens voor wat betreft de inhoud
van het contract.
2. Bestellingswijzigingen kunnen niet meer in
aanmerking genomen worden eens dat de procedure aan de gang is of dat schikkingen getroffen
werden aangaande materiaalvoorziening.
3. Gedeeltelijke leveringen zijn toegelaten.
III. Bestelling op afroep.
1. Ingeval van bestelling op afroep moeten wij 2
weken voor de gewenste leveringsdatum worden
verwittigd. Alleen dan kunnen wij de overeengekomen leveringstermijn nakomen.
2. Ingeval van niet gedeeltelijke afname van
afroeporders binnen de vastgestelde termijn
behouden wij ons het recht voor bij het verstrijken van deze termijn U de goederen te sturen
en in rekening te brengen.
IV. Prijzen.
1. Behoudens anders overeengekomen gelden
de prijzen af fabriek, verpakking inbegrepen, of
fabriek en niet geleverd verpakking inbegrepen.
2. De prijzen gelden onder voorbehoud van
onveranderde materiaalkosten en lonen. De wettelijke goedgekeurde prijsherzieningen op het
ogenblik van de levering worden beschouwd als
deel van het contract.
3. Wij behouden ons het recht voor, een meerprijs voor beheerskosten aan te rekenen in geval
de factuur geen minimale waarde bereikt.
V. Betalingen
1. Betalingen gebeuren contant, zonder korting
op 30 dagen na de datum van de factuur, vrij
onze plaats van betaling.
2. Bij niet- betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtwege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd
ten belope van 15 % op het factuurbedrag.
3. Bij niet betaling op de vervaldag, zal het
factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, worden verhoogd met
een conventioneel schadebeding ten belope van
10% van het factuurbedrag, onverminderd interesten en andere kosten .
4. Inhouding van betaling evenals compensa-
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ties bij tegeneis, niet door ons herkend, zijn
uitgesloten.
5. Bij het niet naleven van betalingstermijnen
evenals bij omstandigheden slechts bekend na
het afsluiten van het contract en die laten vermoeden dat de klant niet op tijd zal betalen, hebben
wij het recht om de verzekering te hebben dat
al de verbintenissen die uit het contract volgen
wanneer ze dan ook ter uitvoering komen, zullen
nageleefd worden en de werken van de bestelling
stop te zetten tot wij deze verzekering hebben.

VI. Leveringstermijnen en leveringsvoorwaarden.
1. Wij zijn alleen contractueel verbonden door
leveringstermijnen in zoverre wij ze als dusdanig
bepaald hebben.
2. Leveringstermijnen lopen vanaf de dag waarop het contract werd afgesloten, echter nooit
voor de oppuntstelling van alle vragen in verband met de fabricatie.
3. Leveringstermijnen worden nageleefd als het
voorwerp van de bestelling volledig klaar is voor
levering.
4. Bij onvoorziene omstandigheden tijdens de
constructie en andere hindernissen tegen onze
goede wil in, zoals ingeval van overmacht, hebben wij het recht de afgesloten leveringstermijn
te verlengen met de duur van de hindernis plus
een aangepaste tijd voor het hervatten en zo
de omstandigheden ons er toe verplichten, ons
van de contractuele verbintenissen geheel of
gedeeltelijk te ontheffen.
5. Bij niet betaling behouden wij ons het recht
voor om verdere leveringen stop te zetten of te
schorsen

uitsluitend de Rechtbanken van Gent bevoegd.
5. Het Belgisch recht geldt voor alle contracten.
6. De betwiste goederen moeten ter onze beschikking gehouden worden.
7. Het recht op herstelling vervalt ten laatste 3
maanden nadat wij ze gewraakt hebben.
8. De waarborg onder paragraaf 2 dekt alleen
deze fouten gedurende een periode van één(1)
jaar na levering.

X. Gemisclausule.
Indien wegens om het even welke reden van
de bovenstaande beschikkingen in verband met
de verkoops- en leveringsvoorwaarden nietig
zouden worden, blijft het contract niettemin
onveranderd wat betreft de geldigheid en al de
andere beschikkingen en verbintenissen.

VII. Verzending en overdracht van de risico’s
1. Beschadiging tijdens transport worden enkel
verzekerd op aanvraag en op kosten van de
klant.
2. De bewaring van de goederen in afwachting
van de levering of de afhaling gebeurt op risico
van de koper.
VII. Overdracht van eigendom
1. Goederen blijven het eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de goederen.
IX. Klachten en waarborg.
1. Klachten betreffende de levering moeten worden ingediend binnen de 8 dagen na de ontvangst
van de goederen en zeker voor het gebruik of de
doorverkoop van de goederen.
2. Wij waarborgen de geleverde produkten tegen
alle degelijke bewezen materiaal- en/of constructiefouten die hun gebruik in gevaar brengen. Naar keuze nemen wij de goederen terug
aan de aangerekende prijs ofwel vervangen wij
ze kosteloos, of worden ze kosteloos hersteld
overeenkomstig de oorspronkelijke bestelling.
Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade.
Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te
gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum.
3. Wij nemen geen verantwoordlijkheid voor
lagers of stukken die tijdens de bovenvermelde
waarborgperiode een natuurlijke slijtage overeenkomstig hun gebruikstijd oplopen of bij
dewelke de slijtage veroorzaakt wordt door
vervuiling of roestvorming.
4. Het rechtsgebied voor de betaling en de levering is Gent, België. Ingeval van betwisting zijn
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