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ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERING- en BETALINGSVOORWAARDEN
1.

ALGEMEENHEDEN

1.1

Toepassing: Enkel huidige algemeen voorwaarden zijn van toepassing in onze commerciële relaties. De koper wordt geacht deze aan te nemen
door het louter feit van zijn bestelling. Eventuele afwijkingen, zelfs indien vermeld op de bestelbon van de koper, zijn enkel van toepassing mits
schriftelijk akkoord van onzentwege. Zelfs in dat geval blijven huidige voorwaarden van toepassing voor alle punten waar niet uitdrukkelijk van
afgeweken werd.
Bevoegdheid van de rechtbanken: Op alle contracten aangegaan door ADI-ELEKTRO is enkel het Belgische recht van toepassing. Voor alle
geschillen is enkel de Rechtbank van Antwerpen bevoegd.

1.2

2.

PRIJZEN, OFFERTEN, BESTELLINGEN en OVEREENKOMST

2.1
2.2

Prijzen: Onze prijzen zijn netto en exclusief BTW. Alle taksen, rechten en kosten, o.a. deze vermeld in artikel 3, vallen ten laste van de koper.
Offerten: Prijzen ook mondeling meegedeeld, zijn slechts bindend door een schriftelijke bevestiging van onzentwege. De geldigheidsduur van de
offerten is beperkt tot 30 dagen. Alle prijsofferten zijn gebaseerd op de op dat ogenblik geldende koperkoers en tarieven. Wij behouden ons het
recht voor de prijzen aan te passen aan de geldende koperkoers & tarieven op de datum van bestelling.
Bestellingen: Een doorgegeven bestelling bindt de koper, maar onze firma staat er slechts voor in, na schriftelijke bevestiging. Indien, na
uitvoering van vroegere bestellingen blijkt dat de voorraad onvoldoende is, behouden wij ons het recht voor de bestelling op te schorten of deze
slechts gedeeltelijk uit te voeren. In geval van annulering van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope
van 25% van de waarde, met een minimum van 50 euro.
Overeenkomst: De overeenkomst wordt geacht van rechtswege ontbonden te zijn in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, toelating tot
de collectieve schuldbemiddeling of welkdanige andere vorm van liquidatie van het vermogen van de koper. De verkoper heeft on middellijk recht
op betaling van alle tot dan geleverde prestaties en goederen, onverminderd diens recht op integrale schadeloosstelling.

2.3

2.4

3.

LEVERINGEN

3.1

Leveringstermijn: De leveringstermijnen worden enkel ter informatie gegeven en binden de verkoper niet. Vertraging geven geen recht op
schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
Verzendingskosten: Leveringen boven de 300 euro worden franco geleverd. Voor elke andere levering wordt een forfaitaire tussenkomst van
minimum 15 euro transportkosten aangerekend.
Risico: De overdracht van het risico gebeurt op het ogenblik van de levering van de goederen aan de koper of diens aangestelde dan we l, bij
gebreke daaraan, op het door de koper aangeduide leveringsadres.

3.2
3.3

4.

TERUGNAME

4.1

Verkochte goederen worden noch teruggenomen, noch omgeruild. Mits aan de terugzending voorafgaandelijke schriftelijk akkoord, kan hiervan
afgeweken worden. In dat geval wordt een vermindering toegepast voor administratieve kosten met een minimum van 85 euro. De terugzending
moet franco gebeuren.

5.

KLACHTEN EN GARANTIE

5.1

Klachten: Klachten met betrekking tot uiterlijk zichtbare gebreken van de geleverde goederen, dienen binnen de vijf dagen na levering bij
omstandig aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan de verkoper. Eens die termijn voorbij, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de
goederen aanvaard werden. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk, doch uiterlijk binnen de twee maanden na ontdekking ervan, op dezelfde
wijze gemeld te worden. Eens die termijn voorbij, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de goederen aanvaard werden.
Garantie: De garantie is beperkt tot elke beschadiging door onze transporteur bij de levering vastgesteld. De productverantwoordelijkheid
beperkt zicht tot deze bepaald door de fabrikant.

5.2

6.

BETALINGEN

6.1

6.2

Betaaltermijn: Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van ADI-ELEKTRO, tenzij anders werd overeengekomen. Bij
overschrijding van een overeengekomen vervaldag, worden alle nog niet vervallen facturen onmiddellijk inbaar. Bij niet-betaling behouden wij
ons het recht om verdere leveringen, prestaties & diensten stop te zetten en om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of nog niet uitgevoerde gedeelte.
Intresten: Bij gebreke aan tijdige integrale betaling zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1% per
begonnen maand op het uitstaande bedrag. Bovendien zal het bedrag van de factuur als dan van rechtswege en zonder enige ingeb rekestelling
verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van € 15. Klachten met betrekking tot de facturen moeten
binnen de acht werkdagen na factuurdatum bij omstandig aangetekend schrijven meegedeeld worden aan de verkoper. Bij gebreke d aaraan, is er
een onweerlegbaar vermoeden dat de factuur aanvaard werd.

7.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
De goederen blijven eigendom van de verkoper tot aan de volledige betaling. De koper verbindt er zich toe de goederen tot aan de volledige
betaling in natura onder zich te houden en deze op geen enkele wijze onroerend te l aten worden door bestemming of incorporatie, noch deze te
vermengen met andere onroerende goederen.
In geval van laattijdige betaling, machtigt de koper bij deze onherroepelijk de verkoper om de goederen terug te (doen) nemen zonder enige
rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling, onverminderd het recht van de verkoper op integrale schadeloosstelling. De koper dient hiertoe zijn
medewerking te verlenen op straffe van een conventioneel bedongen dwangsom van € 50,00 per dag dat de koper hiermee in gebrek e blijft.
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