ALGEMENE EN WAARBORGSVOORWAARDEN
VERKOOP
1. Iedere verkoop wordt afgesloten volgens onze
hiernavolgende voorwaarden, met uitsluiting van
om het even welke andere. Onze offertes en
tarieven zijn zonder verbintenis en voor zover de
aangeboden goederen niet verkocht zijn. Zij
kunnen op ieder ogenblik, zonder voorafgaand
bericht, gewijzigd worden. De prijzen die van
kracht zijn op de dag der levering zullen
toegepast worden: deze regel geldt evenwel niet
voor leveringen in depot of ze al dan niet
gewaarborgd zijn.
LEVERING
2.
Welke ook de bestemming, de
leveringswijze,de algemene voorwaarden zijn, de
inontvangstname van het materiaal geschiedt
voor het vertrek en de levering wordt beschouwd
als gedaan zijnde in onze magazijnen.
3.
Onze goederen reizen altijd op risico
enkosten van de koper, zelfs als zij vrachtvrij
verzonden worden. Indien er iets beschadigd is
of ontbreekt, moet de bestemmeling klacht
indienen bij de verkoper en dit per aangetekend
schrijven binnen de 8 dagen.
4.
De gewichten die eventueel in onze
catalogussen vermeld zijn, zijn slechts
benaderende gewichten.
5.
De verpakkingen worden aan de
kostprijsaangerekend. Zij kunnen volgens vast te
stellen voorwaarden teruggenomen worden mits
terugzending aan ons adres franco te Hamme. 6.
Daar de leveringstermijn slechts ten titel van
inlichting meegedeeld wordt, kan vertraging in de
levering, in geen geval aanleiding geven tot het
annuleren van de bestelling, noch tot het
opzeggen
van
de
koop,
noch
tot
prijsvermindering, noch tot schadevergoeding,
noch tot boete, behalve wanneer het
tegenovergestelde uitdrukkelijk aangenomen
werd door de verkoper.
7. In geval van overmacht, zoals bijvoorbeeld
brand,
overstroming,
oorlog,
opstand,
gedeeltelijke of algehele staking die onze
bevoorrading of onze fabricatie zou vertragen of
belemmeren evenals bij een tekort aan
grondstoffen zijn wij geenzins verantwoordelijk of
aansprakelijk. In deze gevallen mag de koper
noch de koop opzeggen, noch zich ergens
anders bevoorraden voor onze rekening.
BETALING
8.
Iedere verkoop moet bij levering
vereffendworden,
tenzij
anders
werd
overeengekomen via de vervaldatum vermeld op
de faktuur. De BTW is altijd ten laste van de
koper, evenals alle andere bestaande of te
scheppen taksen die terugslaan op de verkoop of
de inning, evenals
de onkosten die hierdoor teweeg gebracht
worden. Onze fakturen zijn te Hamme aan onze
kas betaalbaar. Wij doen geen afstand van dit
recht wanneer wij een wissel op de koper trekken

of wanneer wij zijn effecten aannemen. De
wissels, postkwijtschriften, bank-of postcheques
brengen noch vernieuwing noch inbreuk op de
plaats van betaling.
9.
Iedere vertraging in de betaling brengt
endit zonder aanmaning, het toepassen van een
vertragingsintrest van 14% mee, vanaf de
vervaldag, zonder dat dit afbreuk doet aan een
eventuele schadevergoeding.
10.
Bovendien
wordt,
zonder
ingebrekestellinghet openstaande factuurbedrag
vermeerderd met 10%, met een minimum van 25
EUR ten titel van schadebeding voor
buitengerechtelijke
invorderingskosten
en
contractuele schade, onverminderd andere
relevante invorderingskosten.
11.
De koper zal nooit mogen beroep doen
opeen reclamatie om de betaling op de
vastgestelde vervaldag te weigeren.
12.
Onze firma behoudt zich het recht voor,
zelfsnadat de levering gedeeltelijk geschiedde,
een waarborgsverhoging te eisen. Een eventuele
weigering hiervan geeft ons het recht het
overblijvende uit te voeren deel der bestelling te
annuleren.
13.
Wij houden ons het recht voor
iederebestelling of herstelling, te faktureren van
zodra zij klaar is in onze werkhuizen, indien de
koper
te
laattijdig
zijn
verzendingsonderrichtingen meedeelt.
14.
Overeenkomstig Art. 1657 B.W.
verbindt dekoper er zich toe de goederen welke
het voorwerp uitmaken van de verkoop af te
nemen op de in het verkoopskontrakt voorziene
datum. Indien de datum niet uitdrukkelijk in het
verkoopkontrakt wordt vermeld zal onze firma de
koper verwittigen per gewone brief of per
telefoon. Indien aan dit bericht geen gevolg
gegeven wordt binnen de acht dagen zal hem per
aangetekend schrijven over de post een nieuw
bericht worden toegezonden, en zal deze laatste
datumbepaling voor het afnemen der goederen
aanzien worden als overeengekomen op het
verkoopskontrakt zelf.
15.
De koper verbindt er zich toe de
machinesaf te nemen op de datum bepaald in art.
14. Geeft de koper geen gevolg aan deze
verplichting dan zullen de goederen te zijner
beschikking worden gesteld in onze opslagplaats
te Hamme en dit op kosten, risico en gevaar van
de koper. De weigering over te gaan tot de
afname der machines bij onze firma geeft aan
deze laatste het recht op 20% schadevergoeding
en intresten op de verkoopprijs, taksen en alle
bijhorigheden inbegrepen en dit zowel in geval
onze firma zou beslissen voor het uitvoeren der
bestelling als voor haar ontbinding zoals voorzien
in art.18. Wanneer de verkoper zijn
verplichtingen niet nakomt, is de consument d.i.
elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend
voor
nietberoepsmatige
doeleinden,
de
producten of diensten verwerft of gebruikt,

gerechtigd een vergoeding te eisen voor de
rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.
ONTBINDING EN EIGENDOMSRESERVES
16.
De koper erkent dat de firma
zijnverkopersvoorrecht kan nemen door het
inschrijven in het register van de Ontvanger van
de Registratiediensten, overeenkomstig de wet
van 5.4.1884 of door het overmaken aan de
Griffie van het Handelstribunaal, van een
eensluidend verklaard afschrift van de faktuur
overeenkomstig de wet van 29.7.1957.
17.
Indien de koper al zijn verplichtingen
nietnaleeft heeft onze firma het recht het kontrakt
te verbreken, het als opgezegd te beschouwen
en over de goederen te beschikken nadat zij de
klant door een aangetekende brief aangemaand
heeft, en deze zonder gevolg gebleven is, de
uitvoering van dit recht betekent echter niet dat
zij afstand doet van de schadevergoeding
waarop zij eventueel recht heeft.
18.
De
koper
erkent
dat
de
eigendomstitelslechts erkend wordt vanaf het
ogenblik van de volledige betaling van de prijs
(hoofdsom, kosten en intresten) met alle
gevolgen die deze clausule meebrengt.
WAARBORG
19.
De waarborgen op een machine wordt
verleend volgens de voorwaarden en termijnen
van onze fabricanten die vermeldt worden op de
bestelbon, deze kunnen door de klant op
eenvoudig verzoek aangevraagd worden. Iedere
herstelling of verandering aangebracht buiten
onze werkplaats, aan machines binnen de
waarborgperiode, heeft het onmiddellijk vervallen
van de waarborg tot gevolg.
20.
De
overeenkomsten
tussen
Qualimandjaro en de klant worden uitsluitend
beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting
van de bepalingen van het Weens Koopverdrag.
In geval van betwisting zijn uitsluitend de
Rechtbank van Koophandel van Gent, afdeling
Dendermonde, de Rechtbank van Eerste
Aanleg, afdeling Dendermonde en het
Vredegerecht van het eerste kanton Sint-Niklaas
bevoegd, tenzij Qualimandjaro er de voorkeur
aan geeft te dagvaarden voor de rechtbank van
de woonplaats van de klant.

