
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Bevoegdheid :
flk geslhil, van welke aard ook mag enkel beslecht worden door de Rechtbanken van Kortrijk.

Bestell ingen :
Indien onJ een bestell ing overgemaakt wordt dient de functie van het produkt vermeld te zijn anders kunnen wij niet
verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele gebreken achteraf.

Prijs :
Onze prijzen zijn netto-prijzen, bij vertrek uit onze fabriek, verpakking niet inbegrepen.

Verpakking :
De koopwa-ren worden dus slechts verpakt op de uitdrukkelijke vraag van de koper en op zijn kosten (in voorkomend
geval : zie bijzondere voorwaarden).

Eigendomsvoorbehoudsclausule :
De-koopwaren bli jven de eigendom van de verkoper tot bij de volledige afbetaling van de prijs en van de gebeurli jke
intresten, zelfs indien de goederen bewerkt werden.

Leveringstermijn :
De leveringsteróilnen zijn niet bindend. Ze vangen slechts aan bij ontvangst van een regelmatige en volledige
bestell ing.-Ze woiden iri ieder geval verlengd in geval van laatti jdige toezending van documenten en inlichtingen
noodzakéli jk voor de goede afhandeling van de uitvoering, zelfs indien deze vertraging niet aan de klant te wijten is'
Het niet-náleven van áe vermelde leveringstermijn kan in geen geval ingeroepen worden tot schadevergoeding of
verbreking van de handelsovereenkomst. Heirkracht en overmacht geven onze Maatschappij het recht tot totale of
gedeelteli jke verbreking van de handelsovereenkomst of bestell ing, of de uitvoering ervan uit te stellen zonder vooropzeg
noch vergoeding.
Oorlog, mobil isatie, blokkade, gedeelteli jke of volledige stakingen, lock-out, opstand, epidemieën,
weersomstandigheden, machinebreuk, branden, ontploffingen en iedere oorzaak die de regelmatige levering door onze
leveranciers in grondstofÍen, brandstoffen en bevoorrading voor een normale produktie, voor de verzending of het
transport verhinleren alsook voor alle geli jkaardige omstandigheden die onze Maatschappij of zijn onderaannemers of
leveranciers zou ondergaan, worden beschouwd als zijnde van heirkracht.

Vervoer :
Alle risico's welke de koopwaar zou kunnen lopen zijn voor de koper vanaf het ogenblik dat de koopwaar ter zijner
beschikking gesteld is in onze magazijnen. Zelfs indien, in afwijking van onze gewone voorwaarden, uitdrukkeli jk zou
bedongen 2i1n Oat het vervoer ten onze laste is, reizen de goederen op het risico van de koper.

Betaling :
Ingeval van niet-betaling op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder dat een ingebrekestell ing vereist ig i . .....- 

- Een intrest verschuldigd van 1,5"/" per maand en wordt terzelfderti jd geheel onze schuldvordering onmiddell i jk
eisbaar.
De berekening van de intrest geschiedt per periode van 15 dagen en elke begonnen periode wordt beschouwd als
verschuldigd.

- De overeenkomst uitdrukkeli jk als ontbonden beschouwd.

Schadevergoeding :
In geval van ongerechtvaardigde niet-betaling zal, benevens de hoofdsom en alle aanhorigheden, ten titel van
bij l iomende vergoeding, een forfaitaire som van 20% bij verschuldigd zijn, met een minimum van 61 ,97 Euro.

Waarborg :
Onze proóukten zijn slechts gewaarborgd door ons tegen kromtrekken voor zover het handelt om panelen waarvan de
beide zijden met dezelfde teliening belegd zijn, en die op identieke wijze zijn opgebouwd, en voor zover het eventuele
doorbuilen niet te wijten is aan een gewicht geplaatst op de plaat of door het gewicht van.het blad zelf.
Wij staan borg voor de goede kwaliteit van onze produkten, maár in geen geval, wat.ook de oorzaak weze, gaat onze
veiantwoordeli jkheid verder dan de terugbetaling of de eenvoudige vervanging van de betwiste goederen.
Eventuele klachten moeten geschieden bij aangetekend schrijven binnen de 3 dagen die volgen op de ontvangst van de
koopwaar en voor elk gebruik ervan.

Pand en Retentierecht :
Alle goederen die zich bij ons bevinden worden volgens uitdrukkeli jk vastgestelde overeenkomst in pand gegeven tot
waarborg van alle openstaande en toekomstige vorderingen.
Daarenb-oven worden de goederen, die onze klanten ons toevertrouwen, beschouwd deel uit te maken van één en
dezelÍde overeenkomst niet vatbaar voor verdeling, zelfs al worden zij door opeenvolgende prestaties uitgevoerd.

Taal :
Het feit voor de koper onze algemene voorwaarden niet ontvangen te hebben in zijn wetteli jke moedertaal, ontslaat hem
niet van hun toepassing, behalve hij het verzoek in gepaste ti jde zou gedaan hebben om de noodzakeli jke vertaling te
bekomen.


