TASK bv Industriële Milieutechnieken
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1.Algemeen
Tenzij schriftelijk anders door ons vermeld worden onze verkoop en/of
prestatiecontracten beheerst door de op de voorzijde vermelde
bijzondere voorwaarden en de hieronder vermelde algemene
bepalingen en voorwaarden, met uitsluiting van alle door de klant
gestelde tegenstrijdige voorwaarden. Onderhavige algemene
verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door onze firma
geleverde goederen, diensten en uitgevoerde werken. Bij het
overmaken van zijn bestelling erkent de klant uitdrukkelijk er kennis van
genomen te hebben.
2.Verbintenis
Offertes blijven slechts geldig binnen de opgegeven termijn. Onze
prijsaanbieding wordt gedaan zonder verbintenis. In geval de koper de
aanbieding aanvaardt, ontstaat het contract slechts na schriftelijke
bevestiging van onzentwege. Eventuele latere aanvullingen en
afwijkingen zijn voor ons slechts bindend voor zover deze schriftelijk
door ons zijn geaccepteerd.
3.Prijzen
De prijzen kunnen herzien worden zolang de bestelling niet definitief
door ons is bevestigd. Tenzij anders is overeengekomen gelden onze
prijzen af fabriek (excl. vrachtkosten, verpakking, verzekering, enz.).
4.Levering
De verkochte goederen reizen op risico van de koper, zelfs indien ze
franco verzonden worden. Alle klachten met betrekking tot de
verzendingen zijn slechts ontvankelijk indien bij ontvangst van de
goederen op de leveringsnota van de vervoerder een uitdrukkelijk
voorbehoud wordt aangetekend met vermelding van het aantal en de
aard van de beschadigde of ontbrekende goederen en op voorwaarde
dat dit voorbehoud ons binnen de 14 dagen volgend op de ontvangst
van de goederen schriftelijk wordt bevestigd. Alle goederen worden
steeds afgeleverd “op de drempel” van het leveringsadres; iedere
instructie die de koper geeft aan het personeel of aangestelden van de
verkoper of van de transporteur inzake het binnenbrengen van de
goederen in zijn installaties of eender welke manipulatie met de
goederen, gebeurt op risico van de koper.
5.Leveringstermijn
Behoudens afwijkend beding kan de inachtneming van de
levertermijnen geen aanleiding geven tot verbreking van het contract,
weigering van de goederen of vergoeding voor kosten, schade of
intresten. Elke annulatie en alle goederen die niet binnen de afgesproken
termijnen kunnen geleverd worden door de schuld van de koper, zullen
met een opslagrecht belast worden ten belope van 20 % van de waarde
van het contract, eventueel verhoogd indien de schade hoger zou liggen.
De levertermijn voor het leveren van goederen, diensten of door ons te
verrichten werkzaamheden, begint te lopen op de dag vermeld in onze
schriftelijke orderbevestiging, onder voorbehoud van wat volgt. Indien
voor de uitvoering van de opdracht bepaalde gegevens, tekeningen, etc.
noodzakelijk zijn of bepaalde formaliteiten vereist zijn, gaat de
levertermijn eerst in nadat alle gegevens in ons bezit zijn en de nodige
formaliteiten vervuld. Indien door ons een eerste betaling bij de
bestelling wordt verlangd, begint de levertermijn pas te lopen op de dag
waarop wij de aanbetaling hebben ontvangen.
De door ons opgegeven levertermijnen zijn steeds vrijblijvend, doch wij
zullen alles in het werk stellen deze zo nauwkeurig mogelijk in acht te
nemen. Onze verantwoordelijkheid kan niet verbonden worden door
vertraging of niet-levering voortkomende uit gevallen van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan : elke door de wil van partijen
onafhankelijke of onvoorziene omstandigheden, waardoor de nakoming
van de overeenkomst redelijkerwijze door de tegenpartij niet meer van
ons kan worden verlangd. In geval van aanhoudende of langdurige
overmacht, zijn wij gerechtigt betaling te vorderen voor de prestaties die
bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat
van de overmacht veroorzakende omstandigheden is gebleken.
6.Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven eigendom van de verkoper, zolang door de koper
de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan. De
opdrachtgever is niet bevoegd deze goederen vóór dat tijdstip aan
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derden in eigendom over te dragen. Indien er gerede twijfel bestaat
omtrent de betalingscapaciteiten van de opdrachtgever, zijn wij bevoegd
de levering uit te stellen totdat de opdrachtgever zekerheid voor de
betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door
ons te lijden schade tengevolge van deze vertraagde aflevering. Indien
wij op verzoek van de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in
artikel 5, de aflevering uitstellen, blijven de goederen onze eigendom
totdat deze zijn afgeleverd en voldaan.
7.Waarborg
Tijdens een periode van 12 maanden te rekenen vanaf de levering van
goederen, is ons materieel gewaarborgd tegen alle gebreken waarvoor
bewezen wordt dat ze te wijten zijn aan een materiaalfout of aan
foutieve uitvoering. Wij zijn nooit verantwoordelijk voor gebreken
wegens onvoldoende onderhoud of gebrek aan toezicht, zo ook niet
wegens onverwachte gevallen of onbepaalde oorzaken. Onze garantie
verplicht ons – met uitsluiting van alle andere lasten – tot het kostenloze
vervangen of herstellen binnen de kortst mogelijk termijn van de
gebrekkige stukken , zelfs de hele machine indien nodig, volgens de
andere voorwaarden van de bestelling. De vervangen stukken moeten
ons vrachtvrij terugbezorgd worden binnen de maand na hun
vervanging, zoniet behouden wij ons het recht voor de waarde ervan in
rekening te brengen. Slijtstukken waaronder oa. meetelectrodes,
statoren van pompen, etc. vallen niet onder de hogergestelde waarborg.
Behoudens onze garantieverplichting zijn wij nimmer voor enige schade,
hoe ook genaamd, aansprakelijk. Andere of verdere aanspraken,
inbegrepen vergoeding van kosten, schaden en interesten wegens
persoonlijke ongevallen, productieverliezen, schade aan roerende en
onroerende goederen of benadeling van bedrijfsbelangen en
bedrijfsschade, hetzij direct hetzij indirect bij de opdrachtgever of derden
veroorzaakt worden uitgesloten.Wij zijn niet aansprakelijk wegens
schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door
gebruik van gegevens welke ons door of vanwege de opdrachtgever ter
uitvoering zijn verstrekt.
7.Facturatie en betaling
De betaling der facturen moet op de aangeduide vervaldag gebeuren.
Alle facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel te Heist-opden-Berg per cheque of overschrijving, netto, zonder korting, behoudens
andersluidende overeenkomst bij bestelling. Het trekken en/of
aanvaarden van wissels houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen
afwijking op de verkoopsvoorwaarden.Een factuur die niet binnen de 8
dagen betwist is, is definitief aanvaard. Dit impliceert eveneens de
aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden. Elk bedrag dat
onbetaald blijft op zijn vervaldag zal automatisch, van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling een rente geven berekend op
basis van het door de Nationale Bank van België toegepaste tarief voor
voorschotten op rekening of voor leningen, vermeerderd met 4 %, met
een minimum van 10 % per jaar, zonder dat deze bepaling nadelig is
voor de invorderbaarheid van de schuld. In geval van niet-betaling op de
vervaldag, behouden wij ons het recht voor de factuur met 20 % te
verhogen met een minimum van 65,- Euro. De niet-betaling op zijn
vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van de
andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk
opeisbaar. Deze eventualiteit laat ons toe de uitvoering van onze
verbintenissen te schorsen of te verzaken, zonder enige
schadevergoeding hiervoor verschuldigd te zijn. Alle goederen blijven
onze eigendom tot volledige betaling ervan. De betaalde voorschotten
blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen
bij wederverkoop. Geen enkele klacht of betwisting machtigt tot
opschorting van de betalingen.
8.Geschillen
Ieder contract is aan het Belgisch recht onderworpen en alleen de
Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor het behandelen van de
geschillen. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van
de territoriaal bevoegde rechtbank van de maatschappelijke zetel van
onze firma. Het feit dat één van de clausules opgenomen in deze
algemene voorwaarden nietig zou zijn of nietig verklaard zou kunnen
worden, tast de geldigheid van de andere clausules geenszins aan.

