Algemene Verkoopsvoorwaarden
Artikel1.
Van elke klant wordt geacht dat hij bij het plaatsen van een bestelling de algemene voorwaarden die hierna worden uiteengezet, kent en aanvaardt. Het feit dat de klant
onderhavige voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing. De onderhavige voorwaarden en modaliteiten hebben te
allen tijde voorrang op de voorwaarden en modaliteiten van de koper.

Artikel2.
Onze offertes zijn steeds vrijblijvend, om onze firma te binden moet ieder bestelling schriftelijk bevestigd worden op ons bureel. In geval van mondelinge of telefonische
bestelling is de klant aansprakelijk voor iedere vergissing.

Artikel3.
Wij nemen de nodige maatregelen om de levertermijnen na te streven, geen enkele bestelling kan wegens het verstrijken van de leveringstermijn worden opgezegd.

Artikel4.
Wie besteld wordt verondersteld daartoe gemachtigd te zijn. Alleszins is de persoon die besteld heeft, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betaling van de factuur
die betrekking heeft op de bestelling.

Artikel5.
Annulering van de door ons aanvaarde bestellingen of terugzending door de koper van geleverde goederen kan slechts gebeuren mits wij voorafgaandelijk schriftelijk
hierin hebben toegestemd. Wij houden ons in dat geval het recht om 20% van de geannuleerde levering van facturen als schadevergoeding, met een minimum van 75eur.
De kosten voor het terugsturen van de producten zijn voor rekening van de klant.

Artikel6.
Het risico weegt op de klant vanaf het moment dat de bestelling ter beschikking van de transporteur staat. De goederen blijven echter onze eigendom tot volledige betaling
van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

Artikel7.
Iedere klacht omtrent facturatie en geleverde goederen dien ten laatste binnen de 5 kalenderdagen schriftelijk op onze firma ingediend te worden na ontvangst van
goederen of facturen.

Artikel8.
Behoudens tegenstrijdige bepaling, mogen onze agenten of vertegenwoordigers het bedrag van de factuur niet incasseren.

Artikel9.
Het wisselkoersrisico is ten laste van de koper.

Artikel10.
Al onze facturen zijn contant betaalbaar in euro op onze maatschappelijke zetel. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar 30
dagen einde maand.

Artikel11.
De niet-betaling van één factuur op de vervaldag maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Artikel12.
Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet
vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 12%.

Artikel13.
In geval van niet-betaling op de vervaldag behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur met 10% te verhogen, met een minimum van 75€ ten titel van
forfaitair en onherleidbaar strafbeding.

Artikel14.
Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle
schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door ons zal hiervoor volstaan.

Artikel15.
Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere
gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons her recht
voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte
waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles
onverminderd onze rechte op alle schadevergoedingen en intresten.

Artikel16.
Garantie wordt uitsluitend verleend op de door ons geleverde producten Wij geven op onze installaties een garantie van 12 maanden. Te rekenen vanaf de factuurdatum.
De factuur dient als garantiebewijs. De garantie dekt uitsluitend het herstellen en/of vervangen van defecte onderdelen, prestaties en vervoerskosten voor het herstellen
en/of vervangen van deze onderdelen worden op basis van regietarieven aangerekend. Er mag geen enkele vergoeding, schadeloosstelling of intrest van welke aard dan
ook geëist worden voor eventuele schade te wijten aan deze defecten. Er wordt geen garantie gegeven op software en parameterinstellingen van toestellen.
Elke garantie-aanspraak vervalt:
Bij oneerkundig gebruik, misbruik van de installatie;
Ingeval van gebrek aan toezicht of onderhoud, van vochtigheid, corrosie, bevuiling en andere externe oorzaken zoals blikseminslag;
Indien herstellings- of aanpassingswerken werden uitgevoerd door derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
Indien instelling of parameters werden gewijzigd zonder onder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel17.
Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoop, draagt hij vanaf heden aan ons ten titel van pand alle schuldvorderingen over die
voortkomen uit deze herverkoop.

Artikel18.
Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

Artikel19.
In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van her arrondissement Tongeren of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar onze keuze alleen bevoegd.

