
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 
 
 
1. Algemeen 

Voor zover schriftelijk niet anders overeengekomen, zijn op al onze aanbiedingen, le- veringen en overeenkomsten uitsluitend onderstaande 

voorwaarden van toepassing. Zij hebben voorrang op alle andere algemene en/of bijzondere voorwaarden van onze medecontractanten. 

 

In geval er bijzondere voorwaarden schriftelijk overeengekomen zijn, blijven voor al het overige onderstaande voorwaarden gelden. 

 

Al onze aanbiedingen worden gemaakt zonder verbintenis van onzentwege. Om geldig te zijn, dient elke bestelling het voorwerp te zijn van een 

schriftelijke aanvaarding van onzentwege. 

 
2. Leveringen 

Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de ver- koper niet. Vertraging wettigt in geen geval de annulering van 

de bestelling of een eis tot schadevergoeding. 

 
De levering en installatie van onze uitrusting betreft enkel het materiaal bepaald in de door ons aanvaarde bestelbon of in het door de klant 

aanvaarde aanbod. 

 
De goederen worden verkocht, in ontvangst genomen en definitief aanvaard in onze lokalen, waar de levering en de overdracht worden geacht 

te zijn gebeurd. 

 
Alle verzendingen geschieden op verantwoordelijkheid van de koper, zelfs bij vracht- vrije zending. 

 
3. Prijzen 

Al onze prijzen zijn netto, af onze maatschappelijke zetel. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, zijn alle kosten van vervoer, opslag, 

verpakking of installatie, alsook de BTW en eventuele andere taksen ten laste van de koper. Bij technische in- terventies wordt elk begonnen uur 

als een vol uur aangerekend. 

 
4. Betalingen 

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, zijn al onze rekeningen contant betaal- baar zonder korting op onze maatschappelijke zetel. 

 

Bij niet-betaling binnen 8 dagen na factuurdatum, is de koper van rechtswege en zon- der voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire 
schadevergoeding verschuldigd van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 62,00. Daarenboven zal een intrest van 15% per jaar 

aangerekend worden. 

 

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, dient een voorschot van 50% betaald te worden bij de aanvaarding van de bestelling, het saldo is 
contant betaalbaar op de datum van factuur. 

 
Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voor- afgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen 

in geval van faillissement of van kennelijk onvermogen van de koper. 

 

Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik dat het volledige bedrag van de aankoop betaald is.  

 
5. Garanties 

De factuur geldt als garantiebewijs voor de door ons geleverde goederen. 

 

De garantie geldt enkel voor verborgen gebreken en is geldig gedurende 12 maanden vanaf de datum van levering. 

 
Voor zichtbare gebreken dient elke klacht ons binnen de 10 dagen na levering per aan- getekend schrijven toe te komen. 

 
Elke terugzending van goederen is onderworpen aan ons voorafgaandelijk schriftelijk akkoord.  

 
Wij verbinden ons enkel tot de herstelling of vervanging van de stukken of toestellen die wij defect bevinden. De herstell ing of vervanging van 

stukken of toestellen tijdens de garantieperiode kunnen in geen enkel geval een verlenging van de garantieperiode met zich meebrengen. 

 
Elke andere schade, rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiend uit de niet-werking of onvolmaakte werking van onze uitrusting, valt in geen 

enkel geval onder onze ver- antwoordelijkheid en kan geen enkele schadevergoeding vanwege de klant vereisen. 

 

Onze garantie dekt niet de herstellingen en/of vervangingen vereist door:  

 
✓ Normale slijtage van goederen zoals batterijen, lampen, zekeringen enz.; 

✓ De accidentele beschadiging van de uitrusting te wijten aan de klant en/of derden; 

✓ De vrijwillige beschadiging te wijten aan daden van vandalisme, inbraak of kwaad opzet; 

 
✓ De beschadiging veroorzaakt door externe elementen, zoals brand, overstroming, bliksem, aardbeving enz.; 

 
✓ De beschadiging te wijten aan de nalatigheid, het gebrek aan onderhoud of het gebrekkig of onaangepast gebruik van de uitrusting door de 

klant en/of derden; 

 

✓ De beschadiging of het gebrek in de werking te wijten aan de toevoeging of het gebruik van toebehoren die onverenigbaar zijn met onze 

uitrusting – dit geldt in het bijzonder voor beveiligingen afkomstig van derden; 

 
✓ Een wijziging of herstelling uitgevoerd door de klant zelf of een derde. 

Elke herstelling ingevolge een foutieve behandeling en/of een tekortkoming in het ge- bruik en/of het niet eerbiedigen van de gebruiksvoorwaarden 

van de uitrusting zal ge- factureerd worden aan het toepasselijke tarief voor verplaatsingskosten en werkuren. 

 

6. Geschillenregeling 

In geval van geschil zijn uitsluitend, al naargelang het geval, het vredegerecht van Kontich en de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. 

Het Belgisch recht is van toepassing. 
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