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ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden maken een integrerend deel uit van de overeenkomst
tussen partijen en zijn van toepassing op elk aanbod en alle leveringen tenzij dit vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Leveringstermijn
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn aangeduide leveringstermijnen steeds benaderend doch nooit bindend. In geen
geval kunnen deze termijnen recht geven op het verbreken van de overeenkomst,weigering of uitstel van de betaling van de factuur of een
schadevergoeding.
3. Keuring en acceptatie
3.1. De verkoper beproeft zijn eigen productie regelmatig in eigen laboratoria volgens de hiervoor geldende norm.
3.2. De koper heeft het recht om op zijn kosten de producten te keuren. Deze keuring dient te gebeuren op de productie- of opslagplaatsen
van de fabrikant.
3.3. Aan bezwaren wegens zichtbare gebreken in of aan de producten kan de koper slechts rechten ontlenen voor zover de betreffende
producten niet zijn verwerkt en op voorwaarde dat de koper deze bezwaren meldt:
3.3.1. in geval van levering af-fabriek vóór de verlading en
3.3.2. in geval van levering franco-werk, binnen de 5 werkdagen na ontvangst van het product.
3.4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen heeft de verkoper het recht om goederen van andere fabrieken dan de zijne af te leveren. In
dat geval geschiedt de keuring en acceptatie aan die fabrieken. De koper heeft het recht bij verlading aanwezig te zijn.
3.5. Als de koper weigert de goederen te accepteren, dan heeft de verkoper het recht op herkeuring door een erkend keuringsinstituut, aan te
wijzen door de verkoper. De monstertrekking geschiedt dan in tegenwoordigheid van beide partijen of hun vertegenwoordigers.
De beslissing van dit keuringsinstituut is bindend.
3.6. De door vervoerder of koper afgetekende vrachtbrief levert tegenover de koper het bewijs van de verzonden hoeveelheid. De verkoper is
niet aansprakelijk voor een na aftekening geconstateerd tekort.
4. Prijswijziging
De verkoopprijzen zijn gebaseerd op kostenfactoren geldend op het moment van het afsluiten van de overeenkomst. Eventuele wijziging van
deze kostenfactoren na het aanbieden of zelfs tijdens het uitvoeren van de overeenkomst worden doorberekend.
5. Betaling, zekerheidsstelling en eigendomsvoorbehoud
5.1. Alle facturen zijn betaalbaar op het adres van de verkoper netto binnen de 30 dagen na factuurdatum.
5.2. In geval van niet-betaling van de factuur of een gedeelte van de factuur op de overeengekomen
datum is de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldatum verwijlintresten verschuldigd. Dit volgens art. 5 van de
Wet van 02.08.02 (referentie intrestvoet ECB +7% + afronden). Tevens zal een contractueel schadebeding van 10% op het onbetaald
gebleven bedrag verschuldigd zijn ter forfaitaire en onverminderbare vergoeding van de buitengerechtelijke incasseringskosten.
5.3. De verkoper is steeds gerechtigd zekerheid te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de koper.
5.4. In afwijking van art. 1583 B.W. zal de eigendomsoverdracht van de verkochte goederen slechts plaatsvinden nadat de betreffende factuur
volledig betaald is. De koper is niet gerechtigd de goederen die krachtens dit eigendomsvoorbehoud nog eigendom zijn van de verkoper te
vervreemden of op de goederen door enige overeenkomst of handeling aan derden pandrecht of enig ander zekerheidsrecht
in de ruimste zin van het oord te verschaffen.
6. Geschillen
Eventuele betwistingen zullen in der minne geregeld worden. Lukt dat niet, dan behoren alle betwistingen tot de uitsluitende bevoegdheid van
de rechtbank van het arrondissement Kortrijk. De voorwaarden van de verkoper en die van de leveranciers
prevaleren boven de voorwaarden van de koper.
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