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Algemeen
1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding
tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden met uitsluiting van de
eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld.
2. De verkoper heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig en op eender
welk tijdstip te wijzigen.
3. De verkoper heeft het recht om een bestelling te weigeren. De verkoopsovereenkomst
komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper.
4. Alle documenten, informatie en prijzen die verstrekt worden door de verkoper zijn
strikt confidentieel. De koper verbindt er zich toe geen (delen van) producten van de
verkoper na te maken.
Omschrijving der te leveren goederen
5. De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde
van de factuur.
Leveringstermijnen
6. De leveringstermijn wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt en is derhalve
niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. De
overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd in de mate waarin de koper bij
het verschaffen van documenten, handschriften, tekeningen en modellen, in gebreke
is gebleven. De bij bestelling uitdrukkelijk bedongen termijnen beginnen pas te lopen
vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige documenten volgt.
7. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding
of ontbinding van de overeenkomst.
Controle
8. De koper dient de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Iedere
klacht m.b.t. de geleverde goederen dient meegedeeld te worden per aangetekend
schrijven binnen 48 uur na levering van de goederen. Na verloop van deze termijn zal
de klacht niet meer in acht genomen worden.
9. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met
bekwame spoed zijn opgespoord en binnen de 48 uur na hun ontdekking worden
ingediend.
10. Gedeeltelijke benuttiging van het geleverde heeft de aanvaarding van het geheel
tot gevolg.
Eigendomsoverdracht
11. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling
van hoofdsom, kosten en intresten. Zolang deze betaling niet heeft plaatsgehad, is
de koper er niet toe gerechtigd de geleverde goederen in pand te geven of ze als
zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken. Niettemin zullen de risico’s
van het verlies of vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door
de klant vanaf het ogenblik dat het verkochte goed aan hem werd geleverd.
12. Levering geschiedt op risico van de koper.
13. Indien de koper het product doorverkoopt, dan wel een gebruiks- of genotsrecht
verleent aan een derde, is hij uitsluitend verantwoordelijk om de handleiding bij het
product mee te leveren aan de eindklant, alsook om een historiek bij te houden van de
geleverde producten bij elke eindklant.
Betaling
14. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen zijn al onze facturen
contant betaalbaar. In geval van niet-betaling op de vervaldag wordt van rechtswege
en zonder ingebrekestelling een wettelijke interestvoet voor betalingsachterstand op
het saldo aangerekend gelijk aan ten minste 8 procentpunten boven de referentieinterestvoet van de Europese Centrale bank. Elke klacht met betrekking tot onze
facturen dient ons te worden meegedeeld per aangetekend schrijven binnen de acht
dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is elke klacht laattijdig.

15. Onder geen enkel beding is het de klant toegelaten de betaling van welke
factuursom ook op te schorten. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele
factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen
onmiddellijk opeisbaar.
Ontbinding/verbreking
16. Bij niet-naleving door de koper van de op hem rustende verplichtingen, heeft de
verkoper het recht de leveringen stop te zetten. Bovendien kan de verkoper, indien de
aan de koper verstuurde aanmaning zonder gevolg bleef gedurende 15 dagen, de
koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst beschouwen als ontbonden voor
het geheel of verbroken voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, en dit onverminderd
zijn recht op schadevergoeding.
Bevoegde rechtbank
17. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement alwaar de verkoper zijn zetel heeft, bevoegd. De verkoper behoudt
zich het recht voor het geschil voor een andere bevoegde rechtbank aanhangig te
maken..
Toepasselijke wet
18. De Nederlandse wet is exclusief van toepassing op de koopovereenkomst. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

