ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn steeds van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders
overeengekomen. De koper aanvaardt deze voorwaarden door het loutere feit van zijn bestelling en doet
expliciet en onherroepelijk afstand van zijn eigen algemene voorwaarden.
1.

Levering
1.1. Tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, gebeuren de leveringen
DDP (delivered duty paid; Incoterms 2015), waarbij de verkoper instaat voor de transportkosten en
de verzekering van de goederen tot de overhandiging aan de koper.
1.2. De vermelde leveringstermijnen zijn steeds indicatief en houden geen verbintenis in voor de
verkoper. Het feit dat de goederen niet geleverd zijn binnen de voorziene leveringstermijn geeft de
koper niet het recht om de overeenkomst te beëindigen, noch om de goederen te weigeren of enige
vorm van schadevergoeding te eisen.
1.3. Voor levering van goederen die een orderwaarde, exclusief BTW, van minder dan 5000 EUR
vertegenwoordigen, zal een administratiekost van 650 EUR in rekening worden gebracht.

2.

Betaling
2.1. De facturen zijn betaalbaar op de vestiging van de verkoper. Alle facturen moeten binnen 30
kalenderdagen na factuurdatum betaald worden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. De BTW komt steeds ten laste van de koper.
2.3. De verkoper staat geen enkele vorm van krediet toe.
2.4. Een op de vervaldag niet betaalde factuur geeft, van rechtswege en zonder dat een voorafgaande
ingebrekestelling vereist is, recht op een nalatigheidsintrest gelijk aan de geldende intrestvoet van
de Nationale Bank, verhoogd met 1%. Het gefactureerde bedrag zal bovendien worden verhoogd
met een forfaitaire schadevergoeding van 5% van het verschuldigde bedrag, onverminderd het recht
van de verkoper om al zijn verbintenissen t.a.v. de in gebreke blijvende schuldenaar op te schorten
en de overeenkomst te ontbinden overeenkomstig deze algemene verkoopvoorwaarden. Bovendien
worden alle overige bedragen die de koper nog verschuldigd zou zijn, onmiddellijk opeisbaar.

3.

Klachten
Klachten met betrekking tot facturen en/of geleverde goederen moeten, op straffe van verval, schriftelijk
aan de verkoper ter kennis worden gebracht binnen 2 werkdagen na verzending van de factuur dan wel
de levering van de goederen. Bij gebrek aan tijdige reactie, kan de koper geen fout in de factuur meer
inroepen, noch zich op enig gebrek beroepen. Producten die vervallen zijn, worden nooit teruggenomen
en nooit terugbetaald.

4.

Waarborgen
In geval van verandering in de toestand van de koper, zoals overlijden, onbekwaamheid, faillissement,
ontbinding of wijziging van de vennootschap, behoudt de verkoper zich het recht voor de verkoop
ongedaan te maken of waarborgen te vorderen, naar keuze van de verkoper. De verkoper zal in de loop
van de transactie op elk ogenblik het recht hebben door aangetekend schrijven waarborgen betreffende
de betaling van de leveringen te eisen en zij zal de levering zonder voorafgaand bericht kunnen staken
indien de koper deze waarborgen niet stelt.

5.

Jurisdictie
Alle transacties worden geacht op de vestiging van de verkoper te zijn gesloten en worden beheerst door
het Belgisch recht. Alle geschillen, waartoe de contractuele relatie tussen de verkoper en de koper
aanleiding zou geven, met inbegrip van deze algemene verkoopvoorwaarden, vallen onder de uitsluitende
bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen.
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