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Uittreksel uit de algemene verkoopvoorwaarden
BETREFFENDE PRODUCTEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden betreffen de verkoop aan beroepsmensen in de BENELUX van de afgewerkte producten, met inbegrip van de levering van losse onderdelen en serviceprestaties.

BESTELLINGEN EN AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

Elke bestelling die bij ons wordt geplaatst, hetzij direct, hetzij via onze vertegenwoordigers, verbindt ons slechts na aanvaarding ervan door onze onderneming. Deze behoudt zich het recht voor om de
kenmerken en uitrustingen van de in haar prijslijsten en drukwerken opgenomen producten te wijzigen of om de verkoop van een model stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting
van onzentwege. Elke bestelling impliceert UITDRUKKELIJK de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, ongeacht eventuele tegenstrijdige bepalingen in de algemene voorwaarden of
commerciële documenten van onze klanten.

LEVERINGS- EN VERZENDINGSTERMIJNEN

De leverings- of reparatietermijnen worden louter ter informatie gegeven, en eventuele vertragingen geven de koper niet het recht om de verkoop te annuleren of om goederen of prestaties te weigeren,
noch om enige schadevergoeding en interest te eisen. De levering gebeurt door rechtstreekse overhandiging van de goederen aan de klant, door een eenvoudig bericht van terbeschikkingstelling, of
door afgifte van de goederen in onze magazijnen aan een expediteur of een transporteur.

PRIJZEN

De prijzen worden vermeld exclusief BTW. Onze tarieven worden ter informatie gegeven, en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden herzien onder dwang van de economie of wisselkoerswijzigingen. De gefactureerde prijzen zijn de prijzen die gelden op het moment van de bestelling.

MINIMUMBESTELLING

Om de administratieve kosten te kunnen dekken, bedraagt het minimumbedrag voor een bestelling 210,00 Euro excl. BTW voor toestellen, accessoires en verbruiksartikelen, en 60,00 Euro excl. BTW
voor losse onderdelen en gerepareerde toestellen.

VERZENDING

Voor al onze producten: franco BENELUX port en verpakking als het nettobedrag van de bestelling 300,00 Euro excl. BTW bedraagt. Onder dit bedrag wordt een forfait van 30,00 Euro aangerekend.

TRANSPORT

Wij behouden ons het recht voor om de meest geschikte transportmiddelen te kiezen, behoudens specifieke overeenkomst met de klant. De goederen, zelfs indien franco verzonden, reizen voor rekening
en risico van de bestemmeling. Bijgevolg moet elke betwisting (ontbrekend, beschadigd, vergissing) door de bestemmeling worden vermeld op het transportbewijs en worden bevestigd per aangetekende
brief aan de transporteur, met een kopie geadresseerd aan onze onderneming, en dit binnen maximum TWEE DAGEN. Het is aan de koper om verhaal te zoeken tegen de transporteur, zonder dat hij
zich op deze betwisting kan beroepen om de goederen te weigeren, of om de betaling van de opgegeven prijs te verminderen of uit te stellen.

KLACHTEN EN TERUGZENDINGEN

Een klacht kan niet worden aanvaard als ze meer dan achtenveertig uur na ontvangst van de goederen wordt ingediend. Goederen mogen niet worden teruggezonden zonder voorafgaande toestemming van onze onderneming. Deze toestemming impliceert geen enkele erkenning van de gegrondheid van de aanspraken van de koper. Goederen die worden teruggezonden zonder onze toestemming
worden ter beschikking van de klant gehouden op zijn kosten en risico. In alle gevallen reizen de goederen op kosten en risico van de klant. De terugzending van goederen kan maar worden gecrediteerd aan de koper na controle van de toestand van het teruggezonden materiaal en van de gegrondheid van de door de klant aangehaalde redenen. In geen enkel geval neemt de onderneming
compensaties voor haar rekening die zonder meer zijn vastgelegd door haar klanten.

VOORWAARDEN VOOR OPENING EN GEBRUIK VAN EEN REKENING

Klanten die een rekening bij onze onderneming wensen te openen, moeten ons hun bankgegevens laten geworden, evenals een uittreksel uit het handelsregister, balansen en resultaatrekeningen. Onze
onderneming behoudt zich het recht voor om, na onderzoek van de documenten, te beslissen over het openen of weigeren van een rekening. Een rekening die gedurende een jaar ongebruikt blijft wordt
automatisch afgesloten, waarna de klant contant moet betalen of opnieuw een rekening kan openen.
Als de toegestane kredietlijn wordt overschreden, kan een contante betaling worden geëist van de klant. De door onze onderneming vastgelegde kredietlijn kan op elk moment worden herzien als ons
een nieuw beoordelingselement ter kennis wordt gebracht of in geval van betalingsverzuim.

BETALINGSVOORWAARDEN

De bestellingen zijn contant betaalbaar bij ophaling, bij levering of bij rembourszending, met korting op leveringsdocumenten.
In geval van een open rekening zijn de bestellingen, tenzij anders bepaald, naar keuze betaalbaar:
− 10 dagen na datum factuur met disconto, met cheque of door overschrijving,
− 30 dagen einde maand, netto, met cheque of door overschrijving.

BETALINGSVERZUIM - TERMIJNOVERSCHRIJDING

In geval van niet-betaling op de vervaldatum van één factuur of één wissel, zijn alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk en volledig invorderbaar, ongeacht de eerder overeengekomen voorwaarden. Voor elke achterstand van betaling op een vervaldag worden de verschuldigde bedragen verhoogd met een interest van 10 % na ingebrekestelling vereist, onverminderd alle andere rechten
die onze onderneming zich voorbehoudt. Bovendien wordt er een forfaitaire onkostenbedrag van 15 % het bedrag van de factuur vereist, met een minimum van 37,00 Euro. Alle leveringen worden
opgeschort tot alle verschuldigde bedragen volledig betaald zijn.
Ten slotte kunnen de contracten die de uitgifte van de wissel(s) in kwestie hebben gegenereerd, ontbonden worden naar goeddunken van onze onderneming, die het recht heeft om van rechtswege de
terugbezorging van de materialen en goederen te eisen, zonder dat hiervoor een juridische actie nodig is, en zonder dat de koper de terugbetaling kan verkrijgen van de overgemaakte bedragen, die
verworven blijven uit hoofde van schadevergoeding die voor het gerecht zou kunnen worden geëist.

GARANTIE

Voor onze goederen geldt een contractuele garantie tegen elke gebrekkige werking voortvloeiend uit een materiaal-, fabricage- of ontwerpfout, onder de volgende voorwaarden:
a) Tenzij anders bepaald in de garantieverklaring of het garantiebewijs, moet de gebrekkige werking zich voordoen binnen een periode van 24 maanden vanaf de fabricagedatum die is aangebracht
op het toestel. Voor de toestellen die met garantiebewijs worden geleverd, wordt de verbintenis die wij aangaan t.o.v. de gebruiker maar effectief als de verkoper ze bevestigd heeft door op het
garantiebewijs de verkoopdatum te vermelden en zijn stempel aan te brengen.
b) Deze garantie beperkt zich tot het gratis repareren van de toestellen door onze onderneming of door onze erkende technische werkplaatsen, of het gratis vervangen van defect bevonden onderdelen.
Onze tussenkomsten uit hoofde van de garantie kunnen zich niet uitstrekken tot de installaties waarop onze toestellen gemonteerd zijn.
c) Geen enkele schadevergoeding kan worden geëist uit hoofde van deze garantie.
d) Verbruiksartikelen, zoals batterijen en lampen, en de beschadigingen die zij veroorzaken, zijn uitgesloten van de garantie.
e) De garantie vervalt:
- Als het defecte materiaal of ontwerp afkomstig is van de koper.
- Als zonder onze toestemming een tussenkomst op het toestel is uitgevoerd buiten onze diensten, door de gebruiker of door een derde.
- Als de gebrekkige werking het gevolg is van de normale slijtage van het toestel, een ongeluk, nalatigheid of verkeerd onderhoud door de klant, abnormaal of niet-conform gebruik of gebruik niet
voorzien door onze diensten, uitzonderlijk zware gebruiksomstandigheden (vochtige, zure of zeer stoffige omgeving, extreme temperaturen, chemische uitwassingen, enz.).
- Als de gebrekkige werking een gevolg is van overmacht.

VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verkoper eigenaar blijft van de goederen tot de volledige betaling van hun prijs, hoofdsom en interesten, of de remise van de wissel of van enig ander
schuldbewijs dat geen betaling vormt. Zodra echter de goederen geleverd zijn, wordt de koper ervoor verantwoordelijk: de overdracht van eigendom impliceert een overdracht van de risico’s. De koper
verbindt zich er bijgevolg toe om een verzekeringscontract te ondertekenen dat alle gevaren voor verlies, vernietiging of diefstal van de geleverde goederen dekt.
Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat, in geval van betaling in termijnen, elke achterstand van betaling op de overeengekomen vervaldag ertoe leidt dat alle verschuldigde bedragen onmiddellijk invorderbaar zijn, en dat onderhavige clausule toepasbaar is volgens de geldende wettelijke voorwaarden.

PLAATS VAN BETALING

Lindlar – DUITSLAND (op belgische bankrekening), ongeacht de gevolgde verzendings- en betalingswijzen.

