ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Antwerp Diesel Repair bvba

Artikel 1 – Offerten en Bestekken – Afsluiting van het Contract
1.1
Offerten zijn steeds zonder verbintenis en bestellingen zijn slechts bindend na schriftelijke aanvaarding door de vennootschap. Ingeval van
herstelling zijn de prijzen van de wisselstukken opgegeven bij de bestelling nooit bindend voor de vennootschap; de wisselstukken worden
gefactureerd aan de prijzen van kracht op het ogenblik van levering.
Over het algemeen kunnen de overeengekomen prijzen worden gewijzigd in evenredigheid met de prijswijzigingen van de fabrikanten en
leveranciers, marktschommelingen van welke aard ook en de wijzigingen van douanetarieven, taksen, belastingen en heffingen van welke
overheid dan ook.
1.2
Vertegenwoordigers of agenten zijn niet gemachtigd de vennootschap te verbinden en de door hen afgesloten overeenkomsten verbinden de
vennootschap niet, ook niet voor daden van dagelijks bestuur, behoudens goedkeuring van de raad van bestuur of haar afgevaardigde.
1.3
Indien de vennootschap optreedt in naam en voor rekening van een fabrikant of enige andere derde, wordt deze verbintenis slechts van
kracht na schriftelijke goedkeuring van deze fabrikant of derde. De gebruikelijke verkoopsvoorwaarden van deze laatste zijn alsdan eveneens
van toepassing voor zover niet strijdig met deze van de vennootschap.
1.4
Illustraties, tekeningen en foto’s medegedeeld naar aanleiding van de offerte of bij de bestelling worden enkel gegeven ter inlichting en
maken geen deel uit van de overeenkomst.
1.5
Technische specificaties zoals onder meer rendement, gewicht, vermogen, en afmetingen worden slechts bij benadering opgegeven en binden
de vennootschap niet. Zij kunnen geenszins aanleiding geven tot klachten of prijsvermindering.
1.6
Ingeval van herstellingen zal een bijkomende kost worden aangerekend aan de gebruikelijke prijs voor wisselstukken die na de demontage
blijken te moeten worden vervangen en die niet opgenomen zijn in het aanvankelijke bestek.
Artikel 2 – Intellectuele eigendom
Studies, ontwerpen, tekeningen en modellen blijven steeds eigendom van de vennootschap en mogen niet aan derden worden medegedeeld
noch uitgevoerd worden behoudens schriftelijke toestemming van de vennootschap.
Artikel 3 – Levering
3.1
De leverings- of herstellingstermijnen worden slechts ten indicatieven titel medegedeeld en verbinden de vennootschap geenszins.
3.2
De levering wordt geacht te zijn uitgevoerd op het ogenblik van de overhandiging aan de klant, hetzij door aflevering in de werkhuizen van
de vennootschap aan een expediteur of vervoerder handelend in opdracht van de klant. Het vervoer geschiedt op kosten en risico van de
klant, en de vennootschap kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of verlies eens het materieel de
werkhuizen van de vennootschap heeft verlaten. De verzekering voor dit risico is niet in de prijs inbegrepen. Indien het materieel niet wordt
afgehaald binnen de 48 uren na het schriftelijk bericht dat dit ter beschikking is van de klant, dan zullen opslagkosten worden aangerekend.
3.3
Bij gebreke aan tijdige en integrale betaling door de klant of bij gebreke aan afhaling door de klant binnen de 10 dagen te rekenen na het
schriftelijk bericht dat het materieel beschikbaar is, zal de vennootschap, onverminderd het recht de gedwongen uitvoering te vorderen, het
recht hebben om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen waarbij de schadevergoeding voor contractbreuk forfaitair wordt bepaald
op 30% van de totale bestelling, vermeerderd met de overige schade boven deze vergoeding.
3.4
Ingeval van gehele of gedeeltelijk onmogelijkheid te wijten aan overmacht of onvoorziene omstandigheden is de vennootschap gerechtigd de
uitvoering van de overeenkomst te schorsen, tot op het ogenblik dat deze onmogelijkheid ophoudt te bestaan. Indien deze onmogelijkheid tot
uitvoering definitief is, dan is de overeenkomst van rechtswege ontbonden zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is door de
vennootschap.
Artikel 4 – Aanvaarding van het materieel
Door de ondertekening van het Proces-Verbaal van ontvangst, wordt de klant geacht het materieel in perfecte staat en conform de bestelling
te hebben ontvangen en dit als dusdanig te aanvaarden.
Ingeval van weigering van de ondertekening van het Proces-Verbaal van ontvangst, wordt het materieel geacht te zijn aanvaard indien niet
binnen de 48 uur vanaf de aanbieding van het Proces-Verbaal de reden van de weigering wordt ter kennis gegeven aan de vennootschap.
In ieder geval dient elke klacht, om geldig te zijn, schriftelijk ter kennis te worden gebracht van de vennootschap binnen de 8 dagen na de
ontvangst van het materieel.
Na het verstrijken van deze laatste termijn, wordt het materieel geacht conform de bestelling en in perfecte staat te zijn ontvangen, en zal
geen enkele klacht betreffende zichtbare en verborgen gebreken nog aanvaard worden.
De ingebruikname van het geleverde materieel houdt een aanvaarding in en staat gelijk met een erkentenis dat het materieel in goede staat
en conform de bestelling werd geleverd.
Artikel 5 – Montage
5.1
Behoudens andersluidend beding zijn de kosten van gebeurlijke montage niet inbegrepen in de verkoopprijzen.
5.2
Indien de vennootschap de montage van het materieel dient uit voeren, zal de klant kosteloos het nodige personeel en materieel ter
beschikking stellen, en dit ten behoeve van de techniekers van de vennootschap om de montage mogelijk te maken.
De klant erkent dat hij alleen verantwoordelijk blijft voor het ter beschikking gestelde materieel en personeel.
5.3
De vennootschap zal geen enkele aansprakelijkheid dragen voor de ongevallen die zich zouden voordoen naar aanleiding van de montage of
de demontage.
5.4
Zijn uitsluitend ten laste van de klant de kosten van montage en demontage, de kosten van vervoer van het materieel naar een door de klant
aangeduide plaats die verschilt van de plaats van levering die in het bericht van ontvangst van de bestelling is vastgesteld.
Artikel 6 – Waarborgen
6.1
Het verkochte materieel is gewaarborgd tegen constructiefouten gedurende een periode van maximaal 6 maanden, te rekenen vanaf de
ontvangst van het materieel overeenkomstig artikel 4. Indien het materieel dag en nacht gebruikt wordt, wordt de waarborgtermijn van
rechtswege in evenredigheid herleid tot de helft.
6.2
De door de vennootschap uitgevoerde herstellingen zijn gewaarborgd gedurende drie maanden.
6.3
Ingeval van een gebrek in het materieel of een fout in de uitgevoerde herstelling, dient de klant de vennootschap daarvan schriftelijk op de
hoogte te stellen binnen de 8 dagen na ontvangst van het materieel, met nauwkeurige omschrijving van het gebrek en terugzending van het
defect of gebrekkig materieel, of onderdeel voor onderzoek.
De vennootschap al tijdens de garantieperiode het gebrekkig onderdeel onderzoeken en ingeval van een constructiefout zal zij dit onderdeel
gratis herstellen of vervangen, al naar gelang haar keuze. Het inroepen van een gebrek in de geleverde goederen ontslaat de klant niet van
zijn betalingsverplichting.
6.4
Hogervermelde waarborg vervalt indien het materieel tijdens de waarborgperiode werd toevertrouwd voor onderzoek of herstelling aan
derden, indien geleverde onderdelen door derden worden hersteld of vervangen, of indien het materieel door de koper of een derde
onoordeelkundig werd gebruikt.
6.5
In geen geval kan de vaststelling van het bestaan van een gebrek aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding noch tot het
toekennen van enige prijsvermindering door de vennootschap noch kan het aan de klant het recht verlenen tot uitstel van betaling.
6.6
Het vervangen materieel of onderdeel blijft eigendom van de vennootschap.
6.7
In geen geval zal de vennootschap aansprakelijk zijn voor een ongeval of enige andere schade veroorzaakt door een defect tengevolge van
een gebrek in het materieel.
6.8
De waarborg vervalt van rechtswege ingeval van vervreemding van het materieel door de klant aan een derde.

6.9
6.10

De waarborg vervalt van rechtswege ingeval van abnormaal gebruik, gebrekkig onderhoud, nalatigheid of gebrek aan zorg voor het materieel.
De hierboven omschreven waarborg geldt niet voor het materieel verkocht door de vennootschap voor rekening van een derde. De klant
dient bij vastgestelde gebreken rechtstreeks de leverancier of fabrikant aan te spreken overeenkomstig diens waarborgverbintenis
opgenomen in diens eigen algemene verkoopsvoorwaarden waardoor de klant overeenkomstig artikel 1.3 gebonden is.
Artikel 7 – Betaling
7.1
De vennootschap heeft het recht te factureren en onmiddellijke betaling te eisen op het ogenblik van de bestelling. De vennootschap heeft
het recht de bestelling slechts te aanvaarden dan onder opschortende voorwaarde van voorafgaande betaling van de factuur.
7.2
De facturen zijn contant betaalbaar bij de ontvangst op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Ingeval van laattijdige betaling is
van rechtswege en zonder ingebrekestelling een marotoire interest verschuldigd van 1,5% per maand te rekenen vanaf de factuurdatum,
alsook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% van het niet-betaalde saldo. Ingeval termijnbetalingen worden toegestaan door
de vennootschap zijn dezelfde betalingsvoorwaarden toepasselijk als voornoemd. Indien de betaling van 1 termijn niet tijdig gebeurde wordt
bovendien het resterende saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk en volledig opeisbaar.
7.3
De vennootschap kan een anticipatieve betaling eisen van kosten voor herstellingen, door een eenvoudige vermelding op de bestelbon.
Indien de vennootschap geen contante betaling eist zijn de herstellingen als volgt betaalbaar:
50% bij de bestelling
Saldo bij beëindiging van de herstelling.
7.4
Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het factuurbedrag beschikt de vennootschap over een retentierecht over het materieel
tot zekerheid van betaling. Dit geldt ook voor ander materieel dan het materieel waarop de factuur betrekking heeft.
7.5
De klant kan zich in geen geval beroepen op een vertraging in de uitvoering teneinde betaling te weigeren of uit te stellen.
7.6
De waarborgen van artikel 6 vervallen van rechtswege bij gebreke aan tijdige betaling.
7.7
Indien de verkoop wordt afgesloten onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van een financiering tot betaling van de koopsom,
dient de klant binnen de 45 dagen na de bestelling het bewijs bij te brengen van de weigering van de financiering door minstens 2
bankinstellingen, teneinde ontslagen te zijn van zijn verbintenissen opzichtens de vennootschap. Bij gebreke daaraan is artikel 3.3
toepasselijk.
Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud en ontbinding van de verkoop
8.1
De verkochte machines, toebehoren, wisselstukken en onderdelen blijven uitsluitend eigendom van de vennootschap zolang de klant niet is
overgegaan tot volledige uitvoering van zijn verbintenissen, onder meer de integrale betaling van de verkoopprijs met inbegrip van
nalatigheidsinteresten en schadevergoeding en de eigendomsoverdracht heeft slechts plaats op dat ogenblik.
8.2
Zolang de klant niet al zijn verbintenissen heeft uitgevoerd in de zin van artikel 8.1 mag de klant het materieel niet verkopen, in pand geven
of op enige manier in gebruik geven aan een derde. Het is de klant tevens verboden het materieel onroerend te maken door incorporatie of
het te monteren op, te integreren in of op enige manier te vermengen met ander materieel of andere roerende goederen.
8.3
Indien de klant in gebreke blijft al zijn verbintenissen uit te voeren in de zin van artikel 8.1, heeft de vennootschap het recht het materieel, de
machines en hun toebehoren terug te nemen, ongeacht waar zij zich bevinden, op kosten van de klant. In dat geval heeft de vennootschap
het recht de ontbinding van de verkoop te vorderen met een schadevergoeding lastens de klant overeenkomstig artikel 3.3.
Artikel 9 – Toepasselijk Recht – Onbevoegde Rechtbank
9.1
Op de overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
9.2
Enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen en in het voorkomend geval het vredegerecht van Antwerpen zijn bevoegd om
kennis te nemen van de geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst.
Artikel 10 – Landen van de EU en de E.F.T.A.
De prijs is alleen geldig voor de landen van de EU en de E.F.T.A. gedurende minstens 12 maanden en minimum 1000 uur, en de bewijslast
van dit gebruik berust bij de koper.
Bij gebrek zal de prijs aangepast worden in functie van de eindbestemming.

