UITTREKSEL UIT ONZE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Al onze verkopen en verrichtingen geschieden uitsluitend aan de
algemene verkoopsvoorwaarden. Door het enkel feit van op onze diensten
beroep te doen aanvaardt de koper en/of opdrachtgever de
toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van onze firma.
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3.
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Offertes: De offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn slechts geldig voor de
duur van één maand, behoudens andere schriftelijke overeenkomst.
Bestellingen: De bestellingen worden slechts als definitief aanzien,
na schriftelijke aanvaarding vanwege onze vennootschap.
Leveringen: De leveringstermijnen zijn slechts informatief en nooit
bindend. Overschrijding van leveringstermijn geeft nooit recht op
verbreking van de overeenkomst noch op enige schadevergoeding.
Zelfs wanneer, bij afwijkende overeenkomst, het bindend karakter
van de levertermijnen werd bedongen, is de verkoper, in geval van
materieelschaarste of gebrek aan onmisbare producten, technische
ongevallen, machine defecten of in elk geval van overmacht,
ge¬rechtigd de leveringstermijn en/of de overeenkomst te herzien.
De koopwaren worden afgeleverd in ons magazijn, de
inontvangstneming vindt plaats in ons magazijn, zelfs wanneer de
prijs franco wordt vastgesteld of tenzij anders uitdrukkelijk wordt
overeengekomen.
Prijzen: Alle prijzen zijn netto af fabriek of magazijn verpakking
inbegrepen tenzij anders-luidende schriftelijke overeenkomst. De
prijzen, ook wanneer zij vermeld werden op de bestelbon zijn
vatbaar voor verhoging, ingeval prijswijziging ontstaat zoals bv.
ingevolge stijging van de fabrieksprijs, verhoging van de kosten,
rechten, taksen, valutaschommelingen e.d.
Risico: Het risico van de goederen is voor de koper vanaf dat de
koopwaren in de magazijnen van de verkoper ter beschikking zijn
gesteld van de koper, zelfs wanneer de verzending, transport en/of
plaatsing ten laste is van de verkoper.
Transport: Transport, behandeling, douaneformaliteiten, enz. van
de door de koper gekochte goederen, gebeuren op kosten en risico
van de koper. Bij gebeurlijke beschadiging der koopwaren is de
koper gehouden verhaal uit te oefenen, binnen de 5 dagen, op de
vervoerder of expediteur al gebeurt de verzending franco.
Bijzondere kosten en het risico blijven echter ten laste van de koper
zoals hiervoor bepaald.
Aanvaarding: Klachten: Klachten dienen te geschieden op het
ogenblik van aflevering en ten laatste binnen de 8 dagen na
levering. De levering en de aanvaarding der koopwaren heeft plaats
in onze magazijnen.
Waarborg
vrijwaring:
De
verkoper
wijst
elke
verantwoordelijkheid af voor schade toegebracht aan personen of
goederen, veroorzaakt door slechte fabricatie, montage of plaatsing
of anderszins, indien de schuld en de schade niet duidelijk zijn
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bewezen en het oorzakelijk verband tussen schuld en schade niet is
aangetoond,
zoals
bepaald
bij
artikel
1382
B.W.
Waarborg voor verborgen gebreken: Voor producten door de
verkoper zelf vervaardigd of gemonteerd, geldt een waarborgtermijn
van zes maanden, vanaf datum van levering. Voor alle andere
producten geldt de waarborg gegeven door de oorspronkelijke
fabrikant. De waarborg vervalt zo het product door de koper of op
zijn initiatief eerst ter beschikking of ter nazicht werd toevertrouwd
aan derden, of na wijziging, of tussenkomst van elke derde.
Indien een gebrek zich manifesteert na levering, is de koper
verplicht de koopwaren op eigen kosten terug te brengen bij de
verkoper. De teruglevering na herstel, vervanging, enz. door de
verkoper
gebeurt
op
kosten
van
de
koper.
Bij onmogelijkheid het geleverd product te verplaatsen, zullen de
verplaatsingsonkosten en andere kosten van de ingeroepen technici
afzonderlijk worden aangerekend. De keuze van herstelling.
vernieuwing, vervanging of terugbetaling ligt uitsluitend bij de
verkoper.
9. Betalingen: Behoudens uitdrukkelijke strijdige bepaling of
overeenkomst zijn al onze facturen contant betaalbaar en zonder
aftrek.
Alle
betalingen
zijn
draagbaar.
Bij gebreke aan contante betaling of het niet betalen van één enkele
factuur uiterlijk op haar vervaldag is Servotronic gerechtigd niet
alleen betaling van deze factuur in rechte te vervolgen, maar ook de
onmiddellijke betaling te eisen van al haar andere vorderingen,
waarbij alle eventueel toegekende betalingstermijnen van
rechtswege vervallen. Bij wanbetaling van de contante of op een
bepaalde termijn betaalbare factuur zal van rechtswege en zonder
dat enige ingebrekestelling vereist is, een intrest verschuldigd zijn
van 1 % per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum, ter dekking
van het renteverlies dat ontstaat wegens derving van het kapitaal.
Bovendien zal het bedrag van de factuur conventioneel verhoogd
worden met 15 % - met een minimum van 40 € ter dekking van alle
schade
voortspruitend
uit
o.a.
de
verstoring
van
de
bedrijfsorganisatie
en
bijkomende
personeelsen
administratiekosten.
Bij gedeeltelijke levering of aflevering in schijven, waartoe de
verkoper zich het recht voorbehoudt, mag er worden gefactureerd
telkens een gedeeltelijke levering is geschied. Wissels of effecten
vormen geen schuldhernieuwing en geven geen aanleiding tot
afwijking van de betalingsvoorwaarden, vermeld in deze
verkoopsvoorwaarden. Niet-betaling van een wissel op de vervaldag
maakt onmiddellijk de betaling opeisbaar van alle andere nog niet
vervallen
wissels
op
eenzelfde
verkoop
en/of
koper.
Bij betaling door middel van wissels zijn alle kosten, die hiermede
samenhangen (bank-, disconto-, protestkosten) ten laste van de
betrokkene.
10. Belastingen, taksen, retributies: Alle belastingen, taksen en
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retributies van welke aard ook, met betrekking tot de gedane
leveringen, vallen uitsluitend ten laste van de koper.
11. Eigendomsvoorbehoud: de geleverde goederen blijven eigendom
van de verkoper tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en
intresten met inbegrip van eventueel nog niet vervallen termijnen.
De verkoper is
gerechtigd in geval van niet-betaling, zijn
eigendomsrecht op de geleverde waren te laten gelden, zowel ten
overstaan van de koper als ten overstaan van derden.
12. Betwistingen: Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Alle
betwistingen waartoe de uitvoering of de interpretatie van onze
overeenkomsten en onze leveringen en/of prestaties zouden
aanleiding geven, zullen uitsluitend voorgelegd dienen te worden
aan de rechtsinstanties van het gerechtelijk arrondissement
Antwerpen.
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