VERKOOPSVOORWAARDEN
1) Behoudens andere bepalingen door ons onderschreven mogen onze vertegenwoordigers het bedrag van onze facturen
niet innen.
2) Onze facturen zijn contant betaalbaar te Antwerpen bij ontvangst der goederen, tenzij anders overeengekomen werd.
Worden enkel beschouwd als geldig de betalingen gedaan aan onze kassa of overgeschreven op onze bank- of
postchequerekening.
3) Een bestelling zal slechts als definitief beschouwd worden na onze bevestiging per brief of onze factuur.
4) De goederen worden verzonden voor rekening en op risico van de bestemmeling, ongeacht wie de vervoerskosten
betaalt, zelfs indien zij vrachtvrij geleverd worden.
5) Onze leveringstermijnen worden slechts ten titel van inlichting gegeven en zullen nooit enige vergoeding voor vertraging
met zich mee kunnen brengen. In geen geval aanvaarden wij boeten voor late leveringen, tenzij uitdrukkelijk
overeengekomen. De leveringstermijnen beginnen ten vroegste vanaf de dag waarop wij de bestelling schriftelijk hebben
bevestigd.
6) Eventuele klachten worden enkel aanvaard indien zij worden ingediend voor het in gebruik stellen van de goederen en
ten laatste 8 dagen na de levering. In geen geval kan een klacht aanleiding geven tot enig recht om de betaling van de
factuur tot na de vervaldag uit te stellen.
7) Geen enkele terugzending van de goederen wordt aanvaard zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord, en de
terugzending dient vrachtvrij te geschieden. Voor de administratie- en behandelingskosten eraan verbonden wordt een
forfaitair uurtarief van 50,00 EUR aangerekend met een minimum van één uur. Indien deze forfaitaire kost ontoereikend is
zal in regie hetzelfde uurtarief van 50,00 EUR per uur aangerekend worden, en dit in schijven van één uur.
8) De toestellen die door ons verkocht worden zijn gewaarborgd tegen alle fabrieks- en constructiefouten gedurende 6
maanden en dit vanaf de leveringsdatum. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn onze verplichtingen
inzake waarborg begrensd tot het gratis vervangen in onze werkhuizen van de erkende defecte onderdelen. Voor de
toestellen die niet door ons vervaardigd worden is onze waarborg strikt beperkt tot deze welke ons verleend wordt door
onze leveranciers. Wij zijn door geen enkele waarborg gebonden voor gelijk welke goederen waaraan de koper zelf
herstellingen of veranderingen heeft uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor het materiaal dat de koper op verkeerde wijze zou
gebruikt hebben. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat wij tegenover de koper niet gehouden zullen zijn tot welke
schadeloosstelling ook, en evenmin tot vrijwaring, voor ongevallen aan personen overkomen of schade toegebracht aan
goederen die niet het voorwerp van het contract uitmaken, noch tot vergoeding van het winstverlies, tenzij uit de
omstandigheden blijkt dat wij schuldig zouden zijn aan bedrog of zware fout gelijkgesteld met bedrog.
9) Alle zegelkosten, kwijtingsrechten, BTW en andere kosten van welke aard ook, zijn ten laste van de koper.
10) De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van onze factuur.
11) Bij gebrek aan betaling zal er een verwijlintrest verschuldigd zijn gelijk aan deze door de Nationale Bank toegepast op
voorschotten van niet nader bepaalde openbare fondsen verhoogd met 1%, vanaf de vervaldag der factuur, dit zonder de
minste aanmaningen van rechtswege. Bovendien hebben wij het recht bij niet-gerechtvaardigde laattijdige betaling van
rechtswege een bijkomende forfaitaire schadevergoeding van 15% op het verschuldigde factuurbedrag te eisen indien de
schuldenaar niet binnen de 10 dagen na een ingebrekestelling per aangetekend schrijven betaald heeft, onverminderd ons
recht aanspraak te maken op betaling der gerechtskosten indien daartoe aanleiding bestaat.
12) In geval van twijfel omtrent de betaalkracht en het krediet van de koper, behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor,
zelfs na gedeeltelijke levering der goederen, van de koper waarborgen te eisen. Bij gebreke hieraan behouden wij ons het
recht voor de bestelling geheel of gedeeltelijk te vernietigen.
13) Elke betwisting is onderworpen aan de bevoegdheid van de Antwerpse rechtbanken.
Deze catalogus werd samengesteld met de grootste zorg. Het is echter mogelijk dat er fouten of onnauwkeurigheden zijn
ingeslopen.
Tevens kan de leverancier wijzigingen aanbrengen in de modellen of specificaties. Wij zijn hiervoor niet verantwoordelijk.

