ALGEMENE VOORWAARDEN Stegon GCV

Artikel 1 : Totstandkoming en voorwerp van de overeenkomst.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing voor alle aanvragen,offertes,bestellingen,orderbevestigingen,facturen en overeenkomsten met de (potentiële) koper. De koper
erkent voorafgaand aan de contractsluiting kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze integraal te aanvaarden als wezenlijk deel van de overeenkomst met uitsluiting van andere voorwaarden. Onze offertes worden gegeven zonder verbintenis,louter ter informatieve titel en de gegevens i.v.m. afmetingen,gewichten,prestaties,enz…,die in onze
catalogus en onze folders voorkomen,worden slechts bij benadering opgegeven zonder verbintenis in geval van niet-conformiteit;deze specificaties maken inderdaad geen deel uit van de
verbintenis en overeenkomst. Bestellingen geplaatst door de (potentiële) koper in afwijking van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden,binden de verkoper slechts na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van de afwijkende bepalingen door de verkoper. De koopovereenkomst komt tot stand bij een orderbevestiging of een betaald voorschotfactuur door de
verkoper opgesteld. Door dit voorschotfactuur of orderbevestiging vervalt alle vorige briefwisseling. Het materiaal wordt verkocht conform de technische specificaties door de fabrikant
opgegeven,en de afmetingen opgenomen in de bijzondere voorwaarden. De koper dient te onderzoeken of het aldus door hem besteld materiaal geschikt is voor het gebruik waarvoor de
koper het bestemt,behoudens indien de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk een dergelijk onderzoek heeft aanvaard. De verkoper behoudt zich het recht om de constructie van het
materiaal van de bestelling te wijzigen en alle nuttige verbeteringen aan te brengen. In geen geval echter mag de koper eisen dat deze wijzigingen of omvormingen zouden worden
aangebracht aan de reeds bestelde of reeds geleverde materialen. Indien een order meerdere leveringen omvat,dan geldt ten voordele van de verkoper en enkel ten voordele van hem het
onweerlegbare vermoeden dat elke levering wordt geacht een deel uit te maken van een afzonderlijk contract en tasten bijgevolg eventuele betwistingen aangaande de uitvoering van de
verbintenis van de verkoper m.b.t. een zending de rest van de bestelling niet aan,zodat de koper enige betwisting m.b.t. een levering niet kan inroepen teneinde aan zijn verplichtingen
m.b.t. de andere leveringen te ontsnappen. Indien de koper,na verzending van de schriftelijke orderbevestiging door de verkoper,tot annulatie van de overeenkomst wenst over te gaan,zal
deze aan de verkoper een schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 20% van het bedrag dat ingevolge de normale uitvoering van de overeenkomst aan de verkoper verschuldigd zou zijn geweest,onverminderd het recht van de verkoper om in geval van hogere schade een hogere vergoeding te vorderen en onverminderd het recht van de verkoper om de
uitvoering van de overeenkomst te eisen.

Artikel 2 : Leveringen.

De leveringstermijnen bepaald in de offerte,bestelbon,orderbevestiging of elk ander document zijn niet bindend voor de verkoper en worden slechts als aanwijzing gegeven zodat,in
afwijking van artikels 1610 en 1611 van het Burgerlijk Wetboek een eventuele vertraging,tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen,aan de koer in geen geval recht
heeft op chadevergoeding,noch op de ontbinding van de overeenkomst lasten de verkoper. De leveringstermijn gaat in vanaf het moment waarop de koper de orderbevestiging ondertekend én de eerste aanbetaling van de koper ontvangen heeft én de ontvangst door de verkoper van alle door hem aan de koper gevraagde technische details en specificaties. Al onze
leveringen geschieden “ex -Works” conform de uitgave 1990 van de Incoterms, tenzij anders is overeengekomen in deze algemene voorwaarden of de bijzondere voorwaarden. De
verkoper voldoet aan zijn leveringsplicht wanneer de goederen in zijn bedrijfspand ter beschikking gesteld zijn van de koper. Vanaf dat moment gaat het eigendomsrisico over op de
koper en draagt de koper alle kosten verbonden aan het materieel , o.a. de bewaarkosten,verpakkingskosten, transportkosten,… Wanneer de verkoper het transport van het bedrijfspand
van de verkoper naar de koper organiseert voor de kopoer,draagt de koper het eigendomsrisico vanaf het moment waarop de goederen geïndividualiseerd zijn bij de verkoper en draagt
de koper alle kosten verbonden aan het materieel,o.a. bewaarkosten,verpakkingskosten,transportkosten,… Wanneer de goederen echtstreeks geleverd worden van de fabrikant of de
leverancier van de verkoper naar de koper , dan draagt de koper het eigendomsrisico vanaf het moment waarop de goederen geïndividualiseerd zijn bij de fabrikant of de leverancier en
draagt de koper alle kosten verbonden aan het materieel ,o.a. de bewaarkosten,verpakkingskosten,transportkosten,… De verpakkingskosten zijn steeds ten laste van de koper,behalve
wanneer uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld. De verkoper dient geen verzekering af te sluiten voor het transport. De verkoper zal de kostprijs voor het transport afzonderlijk
doorrekenen aan de koper. Indien deelleveringen zijn toegestaan,zal de transportprijs per deellevering door de verkoper warden aangerekend. Het vervoer van der goederen geschiedt
steeds op het risico van de koper. Het binnenbrengen en plaatsen van de goederen zal professioneel en met de nodige zorg gebeuren. Eventuele beschadigingen die hierdoor ontstaan aan
onder andere opritten,muren,vloeren,deuren,enz… , vallen niet onder de aansprakelijkheid van de verkoper.

Artikel 3 : Aanvaarding van het materiaal en verborgen gebreken.

De koper moet de goederen onmiddellijk in ontvangst nemen en nakijken. Klachten betreffende zichtbare gebreken en de conformiteit van het verkochte materiaal dienen ten laatste twee
dagen na ontvangst van het materiaal ingediend worden en dit d.m.v. een aangetekende en voldoende gemotiveerde brief vooraleer het materiaal op enigerlei wijze in gebruik werd
genomen. Bij gebrek aan dergelijk protest wordt de koper geacht de levering te aanvaarden. Garantie wordt voor zichtbare gebreken uitgesloten vanaf de aanvaarding. Indien dergelijke
klachten worden geuit nadat het materiaal is afgehaald of de termijn voor afhaling is verstreken , zal de koper dienen aan te tonen dat de zichtbare gebreken en/of de niet-conformiteit
aanwezig waren op het ogenblik van de afhaling en/of na het verstrijken van die termijn voor afhaling. In geen geval mag een dergelijke klacht voor de koper een voorwendsel zijn om
de betaling van de prijs geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren conform de bijzondere of algemene voorwaarden. Klachten i.v.m verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk indien zij
in een aangetekende en voldoende gemotiveerde brief ter kennis worden gebracht van de verkoper uiterlijk binnen de zes maanden vanaf de leverdatum en onmiddellijk na het vaststellen
van het gebrek. De bewijslast van de tijdigheid rust op de koper. De verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord
en de goederen inmiddels niet gewijzigd werden. De verkoper verbindt er zich enkel toe de door hem als gebrekkige erkende onderdelen te vervangen of te herstellen,tenzij wanneer hij
bewijst dat hij het gebrek niet kende en niet kon kennen in welk geval de verkoper de onderdelen niet moet vervangen of herstellen. De verkoper is echter nooit aansprakelijk voor
eender welke gevolgschade,rechtstreeks of onrechtstreeks en geleden door de koper of een derde zoals,maar niet uitsluitend depannage, immobilisaties,personenongevallen,schade aan
goederen,verlies aan winst en omzet,enz… , veroorzaakt werd door de verborgen of zichtbare gebreken. De koper zal de verkoper vergoeden voor verplaatsings– en verblijfskosten. De
koper zal de verkoper vrijwaren en schadeloosstellen voor elke vordering van derden t.o.v. de verkoper voor schade veroorzaakt door de gekochte goederen,zelfs in geval van zichtbare
of verborgen gebreken en zelfs mits zware fout van de verkoper.

Artikel 4 : Betaling en voorschotten.

Al onze prijzen zijn “ex-works” behalve indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. De minimumprijs per bestelling voor aankoop van 25 euro en dit bedrag zal
dan ook worden gefactureerd zelfs indien de normale verkoopsprijs van het bestelde materiaal lager is. Elke verhoging van de tolrechten en de BTW-tarieven evenals van andere lasten
en taxen toepasselijk op de verkoop en ingevoerd na de totstandkoming van de overeenkomst,is ten laste van de koper,zelfs indien de prijs,tax exclusief was overeengekomen. Onze
facturen zijn betaalbaar op onze zetel,zelfs indien zij in de woonplaats van de koper worden geïnd,om het deze laatste gemakkelijk te maken of indien wissels in circulatie worden
gebracht. Behoudens bijzondere volmacht hiertoe hebben onze agenten of afgevaardigden geen toelating om gelijk welke sommen in onze naam te innen. Onze facturen zijn netto
contant betaalbaar behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen andersluidende bepalingen. Bij niet-betaling van de verschuldigde bedragen op de vervaldag is van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is,een nalatigheidintrest van 1% per begonnen maand verschuldigd voor de op de vervaldag niet geïnde sommen,mat als minimum de
wettelijke rentevoet. Bovendien wordt tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat het nog verschuldigde saldo van onze facturen,in geval van laattijdige betaling van rechtswege
en zonder inwerkingstelling zal worden verhoogd met de forfaitaire bepaalde schadevergoeding gelijk aan: 20% op de eerste schijf van 1250 euro ; 15% op de schijf tussen 1250 en 2500
euro ; 10% op de schijf tussen 2500 en 7500 euro ; 7,5% op de schijf tussen 7500 en 12500 euro ; 5% op de schijf boven de 12500 euro. Deze percentages moeten worden berekend op
de verschuldigde sommen en de nog te vervallen sommen in geval betalingstermijnen werden toegestaan. De schadevergoeding bedraagt steeds minimum 40 euro. De forfaitair bepaalde
schadevergoeding doet geen afbreuk aan het recht van de verkoper om de door de vertraging in betaling meerdere bewezen schade op de verkoper te verhalen. Eventuele voorschotten
betaald door de koper worden aangerekend op de prijs en in geen geval zijn zij te beschouwen als handgeld waarvan de afstand de partijen zou toelaten zich te bevrijden van de verplichtingen van het contract. Bij gebreke aan betaling van een factuur op de vervaldag worden al de andere facturen van de verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar,onverminderd het
recht van de verkoper zich te beroepen op andere rechten onder huidige algemene voorwaarden. Bij niet betaling of laattijdige betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om
verdere leveringen en diensten stop te zetten. Om ontvankelijk te zijn moet het protest tegen facturen schriftelijk gebeuren en moet het protest binnen de 8 dagen na datum van de factuur
de verkoper bereikt hebben.

Artikel 5 : Eigendomsoverdracht,eigendomsvoorbehoud en uitdrukkelijk ontbindend beding.

De verkoper behoud het eigendomsrecht van alle modellen,fabrieks-en handelsmerken,octrooien,tekeningen en schetsen waarvan dus enkel het gebruik door de koper persoonlijk wordt
toegelaten. Het verkochte materieel en al zijn toebehoren blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs,de hoofdsom zowem als de eventuele intresten en kosten en de bijkomende prestaties zelfs indien het materiaal werd gewijzigd of geïncorporeerd. De koper ontzegt zich bijgevolg het recht om zolang de volledige prijs
(hoofdsom,intresten,kosten) en bijkomende prestaties niet betaald werden,het materieel te verkopen,te verhuren,in pand te geven of er op gelijk welke wijze ook over te beschikken en/of
er enige verandering aan aan te brengen die de waarde ervan zou verminderen. Indien de koper bij één van zijn schuldeisers om uitstel verzoekt of zijn handtekening laat protesteren of
zij schudeisers oproept of hij een gerechtelijk of extra-gerechterlijk akkoord aanvraagt of hij failliet wordt verklaart of indien op alle of één deel van zij goederen beslag werd gelegd of
indien uit één of ander feit het betalingsonvermogen van de koper blijkt of indien de koper één van de facturen van de verkoper op de vervaldag niet betaalt of indien blijkt dat dat de
koper één van zijn hoofdverbintenissen onder huidige of andere overeenkomsten met de verkoper niet nakomt of er risico bestaat dat deze verbintenis niet door hem zal worden nagekomen;zelfs wanneer deze verbintenis nog niet opeisbaar is geworden,zal de verkoper het recht hebben om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te ontbinden
lastens de koper voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte en middels een aangetekende brief,een fax ef een e-mail. De koper verbindt er zich in dit geval toe om het materieel
binnen de 24 uur aan de verkoper te restitueren en machtigt de verkoper ertoe het materieel in bezit te nemen zonder enige andere rechtsvorm. Bovendien heeft de verkoper het recht om
een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de koopprijs onverminderd het recht van de verkoper eventuele nalatigheidintresten te vorderen en onverminderd het recht om alle meerdere bewezen schade op de koper te verhalen.

Artikel 6 : Overmacht.

Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of uitermate moeilijk wordt,heeft de verkoper het recht de overeenkomst aan de omstandigheden aan te
passen dan wel de overeenkomst te verbreken. Onder overmacht wordt verstaan elke niet aan de verkoper te wijten omstandigheid of gebeurtenis waardoor de nakoming van een verplichting van de verkoper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd en de nakoming van zijn verbintenissen redelijkerwijze niet kan worden gevergd of dit uitermate bezwaart. De omstandigheden dienen niet onvoorzienbaar of onvermijdelijk te zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst,noch dient hiervoor de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk te zijn
geworden. Als dergelijke omstandigheden door partijen worden aanvaard zonder dat de hiernavolgende opsomming beperkt is : elke wijziging van de fabrikantenprijs,van de grondstoffen,van de wisselkoersenverhouding,van de koers van vreemde munten waarin materiaal of delen van het materiaal worden aangekocht t.o.v. de euro en meer in het algemeen elke
wijziging van één van de elementen die de verkoopprijs bepalen en een verhoging met zich meebrengt van meer dan 3% tussen de datum van de sluiting van de overeenkomst en de
levering van de goederen overeenkomstig deze algemene voorwaarden,niet-levering door de fabrikanten of door de leveranciers van de
verkoper,daden van de overheid,uitvoer-,invoer-of doorvoerverboden,stakingen,oproer,oorlog of oorlogsgedrag,mobilisaties,epidemieën,weersomstandigheden,gebrek aan materiaal of
transport, machinebreuk,brand,lock-out,gebrek aan arbeidskrachten,transportmoeilijkheden of belemmeringen die tot gevolg hebben de uitvoering te vertragen,en ernstig te bemoeilijken
of de kosten van de
uitvoering te verhogen met meer dan 3%. De koper ziet uitdrukkelijk af van enige vergoeding.

Artikel 7 : Herstellingen.

De herstellingen geven geen enkel recht op garantie behalve bij uitdrukkelijk afwijkende en schriftelijke overeenkomst.

Artikel 8 : Verzaking.

Het niet toepassen door de verkoper van één of meerdere bepalingen van de huidige algemene voorwaarden mag niet door de koper als een verzaking aan deze voorwaarden worden
geïnterpreteerd

Artikel 9 : Bevoegdheid.

In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van Mechelen bevoegd zijn tenzij de verkoper,optredend als eiser,verkiest zijn vorderingen in te stellen voor de rechtbanken van de

