ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Alleen deze algemene voorwaarden, vermeld op bestelbons, leveringsbons en facturen zijn van toepassing op alle overeenkomsten. Bij deze wijzen wij alle mogelijke
voorwaarden van de klant van de hand. Door het plaatsen van zijn bestelling wordt de klant geacht deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
2. Alle mogelijke prijzen, aanbiedingen en offertes kunnen door ons zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden in geval van verandering van muntkoersen, loonkosten,
belastingen, vrachten, sociale en/of andere overheidslasten.
3. Alle leveringstermijnen zijn louter indicatief en niet bindend. In geen geval geeft het niet naleven van een leveringstermijn de klant het recht de verkoops-of
verhuurovereenkomst te verbreken, noch om zijn verplichtingen in casu niet na te leven. Indien een verlating van levering aanleiding geeft tot het niet meer aanvaarden van de
overeenkomst van de klant, zal in ieder geval een bedrag van 30% van het totale factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar zijn als vergoeding.
4. Al onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders vermeld op de factuur. Elke niet op de vervaldag betaalde factuur brengt van rechtswege en zonder verdere
aanmaning een verwijlintrest op van 15% per jaar. Bovendien vervallen op dat moment alle toegestane kortingen, waaronder ook toegestane korting op offertes. Wanneer
bovendien geen betaling wordt gedaan op de vermelde vervaldag, wordt het totaalbedrag van de factuur of het saldo verhoogd met 15% als forfaitaire schadeloosstelling, met
een minimum van 500 Euro en dit onverminderd het recht om alle kosten van aanmaningen, in gebreke stellingen, kwijtschriften, en aanverwanten, alsook de
verplaatsingskosten voor onze agenten om de bedragen te innen, in rekening te brengen van de klant. De verwijlintresten worden gerekend vanaf de 31ste dag in
factuurdatum, deze laatste niet inbegrepen. Goederen kunnen slechts eigendom worden van een klant, zo deze alle te betalen bedragen, inclusief eventuele verwijlintresten en
kosten, heeft voldaan. Zo de koper aan één van zijn verplichtingen of verbintenissen niet zou voldoen, zullen wij hem kunnen beschouwen als zijnde vervallen van de
toegestane termijnen. In dat geval zal de overeenkomst van rechtswege en zonder andere formaliteiten ontbonden zijn, en zijn de goederen onmiddellijk terug te bezorgen aan
ons. Eventuele betaalde voorschotten worden ingehouden bij wijze van schadevergoeding. De wanbetaling van een factuur op haar vervaldag houdt met volle recht de
onmiddellijke opeisbaarheid van alle facturen in.
5. Wij behouden ons het recht voor alle door ons opgemaakte contracten te vernietigen indien wij door heirkracht ons in de onmogelijkheid bevinden deze uit te voeren. Buiten
de normale gevallen van heirkracht (oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke oproeping onder de wapens, natuurrampen, brand, staking, enz...), worden ook als
heirkracht aanzien: beperkingen van overheidswege op in-en-uitvoer, regeringsbeslissingen die de geldende verkoops-of verhuurprijs zouden beinvloeden, enz...
Wij behouden ons eveneens het recht voor, zonder voorafgaande invertoefstelling, het lopend contrakt te verbreken, indien objectieve elementen ons aantonen dat de
financiele toestand van onze medecontractant geen blijk geeft van genoeg solvabiliteit voor het nakomen van de overeenkomst. Onder objectieve elementen verstaan wij onder
meer: publikatie van protestakten, aanmaningsdagvaarding om in rechte te verschijnen, alle ter bewaring of uitvoerende inbeslagnamen.
6. Geenszins kunnen wij verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele beschadigingen of verlies tijdens vervoer van verkochte goederen, zelfs al werden deze franco
bestemming werden voldaan.
7. In geval van verhuur van goederen wordt door de klant een leveringsbon ondertekend bij aflevering/afhaling. Totdat hij een schriftelijke kwijting heeft na ophalen/afleveren,
blijft hij volledig verantwoordelijk voor eventueel verlies of beschadiging van de geleverde/afgehaalde goederen. In geval van verlies of beschadiging zullen alle kosten voor
vervanging of herstelling onmiddellijk opeisbaar zijn, evenals de eventuele kosten voor het onderhuren van gelijkaardig materiaal zolang het verloren of beschadigde toestel
niet werd hersteld of vervangen.
8. Alle geschillen die waartoe onderhavige overeenkomst zou aanleiding geven, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement Leuven.

