ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

ALGEMEEN
Op iedere bestelling zijn de bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing, alsmede de bepalingen van de orderbevestigingen en de eventuele bijzondere voorwaarden.
Er wordt van uitgegaan dat de medecontractant, door het feit van zijn bestelling, instemt met alle in deze documenten opgenomen clausules en aanwijzingen, zelfs indien deze in tegenspraak zijn met diens eigen
algemene en bijzonder voorwaarden. Deze laatste zijn dus niet van toepassing op de relaties tussen de partijen, tenzij deze uitdrukkelijk werden geaccepteerd. Het feit dat geen enkel protest wordt aangetekend
tegen bepalingen op documenten uitgaande van de koper of dat geen gebruik wordt gemaakt van een of andere clausule van de onderhavige algemene voorwaarden, mag geenszins worden geïnterpreteerd als de
acceptatie van de bepalingen van de documenten van de koper, of als het afzien van de onderhavige algemene voorwaarden.
De Incoterms 2000 (http://www.iccwbo.org/) zijn van toepassing op de relaties tussen de partijen.
Voor de onderlinge communicatie mogen de partijen gebruik maken van de volgende communicatiemiddelen: brief, fax, e-mail. Behoudens wijziging aan de onderhavige algemene voorwaarden worden alles
communicaties die via deze kanalen zijn gebeurd, als schriftelijk beschouwd en hebben zij bewijskracht tussen de partijen. Er wordt van uitgegaan dat deze communicaties werden ontvang op de dag dat zij
werden verzonden, behalve indien het om brieven gaat, waarvoor een termijn van 3 dagen geldt.

2.

OPSTELLEN VAN HET CONTRACT

2.1.

De documenten met betrekking tot onze offertes zijn strikt vertrouwelijk. De plannen, stalen en modellen blijven het exclusief bezit van LaserCo DT. Zij mogen niet worden gereproduceerd of doorgespeeld en
moeten op eenvoudig verzoek worden teruggegeven aan LaserCo DT. Ieder gebruik dat een geadresseerde van een offerte, zonder toestemming van LaserCo DT, maakt, zal aanleiding geven tot een
schadevergoeding die forfaitair is vastgesteld op 5.000 €.
Het contract komt pas tot stand nadat de koper binnen twee maanden volgend op de door LaserCo DT uitgeschreven offerte, deze offerte onvoorwaardelijk en schriftelijk heeft geaccepteerd. Wat betreft de prijs
blijven de offertes slechts geldig voor zover de bestelling volledig identiek is aan de in de offerte vermelde termen en binnen de hierboven vermelde termijn wordt geplaatst.

2.2.

3.

PRIJS

3.1.

Behoudens anderszins wordt bepaald, zijn de prijzen steeds exclusief BTW. De daarop aangerekende BTW is altijd ten laste van de klant.

4.

LEVERING - TERMIJNEN

4.2.
4.3.

Onze levertermijnen zijn louter ter informatie. Zij gaan pas in na ontvangst van de voorziene voorschotten of garanties en van alle elementen die vereist zijn voor de uitvoering van de bestelling.
Iedere vertraging in de levering ten opzichte van de aangegeven levertermijn, kan in geen geval aanleiding geven tot de ontbinding of de annulering van de bestelling, noch tot de betaling van een
schadevergoeding.
Indien tegelijkertijd meerdere gereedschappen worden besteld, behoudt LaserCo DT zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen (echter steeds per volledige units) uit te voeren en te factureren. De koper kan
zich daar niet tegen verzetten.
Indien zich een geval van overmacht voordoet (zoals met name: oorlog, mobilisatie, onlusten, staking, lock out, ongeval, oproer, gebrek aan materieel, vervoer, brand, defect aan een machine, bedrijfsstoornis,
problemen met betrekking tot de bevoorrading met grondstoffen, materialen en energie, beperkingen, enz.…) alsmede indien onderaannemers, leveranciers en transporteurs van LaserCo DT, de uitvoering van
de verplichtingen in de weg staan, kan LaserCo DT de uitvoeringstermijn opschorten zolang als de kwestieuze uitzonderlijke gebeurtenis duurt of zolang als nodig is om aan deze gebeurtenis te verhelpen, of de
bestelling per gewoon schrijven opzeggen. Deze opzeggen zal geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.
Iedere klacht in verband met geleverde goederen dient per aangetekend schrijven te gebeuren, ten laatste 8 dagen na ontvangst van de bestelling. Iedere klacht die buiten de hiervoor gestelde termijn wordt
ingediend, zal worden beschouwd als zijnde te laat en niet-ontvankelijk. Het is niet toegelaten om goederen terug te sturen.

4.4.
4.5.

4.6.

5.

TRANSPORT EN OVERDRACHT VAN DE RISICO'S

5.1.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gebeuren de levering af vestiging van LaserCo DT, waarbij het transport voor rekening van de koper is. De goederen worden steeds op risico van de koper vervoerd,
zelfs indien een ander leveradres is overeengekomen; de goederen worden franco of FOB verkocht.
Tenzij schriftelijk anders is bepaald, moeten de goederen ten laatste binnen de 15 dagen na de terbeschikkingstelling door de koper worden afgehaald.

5.2.
6.

GARANTIE

6.1.

De garantie van de goede vervaardiging van het verkochte materiaal is beperkt tot de gratis herstelling, als de aansprakelijkheid van LaserCo DT wordt erkend of is vastgesteld. Enige schadevergoeding is
uitgesloten.
De aansprakelijkheid van LaserCo DT komt in geen geval ter sprake:
indien het materieel verkeerd of in niet aanbevolen arbeidsomstandigheden wordt gebruikt,
indien na levering wijzigingen aan het materieel werden aangebracht,
indien een klacht wordt ingediend meer dan zes maanden na de levering.

6.2.

7.

ANNULERING – ONTBINDING – VERNIETIGING

7.1.

Indien de koper zijn bestelling annuleert, zal een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 30 % van het bedrag van de bestelling zonder korting, prijsreductie of afslag. Deze forfaitaire vergoeding kan niet
worden verminderd.
Als de koper de goederen niet heeft afgehaald binnen de termijn bepaald in artikel 4.2 heeft LaserCo DT het recht om, zonder ingebrekestelling, de verkochte goederen te factureren en er de betaling van te
vragen, of de verkoop ambtshalve als ontbonden te beschouwen. In het eerste geval worden de goederen op kosten en risico van de koper opgeslagen in onze werkhuizen of bij een derde, waarbij de koper naast
de verkoopprijs in hoofdsom, rente en kosten ook de kosten voor het opslaan dient te betalen. In het tweede geval dient de koper de vergoeding te betalen die in geval van annulering van de bestelling is
voorzien.

7.2.

8.

FACTURERING – BETALING- EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1.

Tenzij op de offertes, de orderbevestigingen of de facturen anders is bepaald, dienen de facturen van LaserCo DT te worden betaald 30 dagen einde maand, aan het adres van de maatschappelijke zetel of op een
van de op de facturen vermelde bankrekeningen.
LaserCo DT behoudt zich het recht voor om zelfs tijdens de uitvoering van de bestelling, alle financiële of andere garanties te vragen die zij nodig acht.
Als een factuur op de vervaldag nog niet is betaald, verliezen alle facturen die op dat moment nog niet vervallen zijn, het voordeel van de toegestane betalingstermijn en worden deze meteen opeisbaar. In dit
geval is LaserCo DT gemachtigd om de levering van andere bestelde goederen uit te stellen tot de vervallen facturen zijn betaald.
Op alle facturen die op hun vervaldag volledig of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven of op alle facturen waarvoor de koper het voordeel van de betalingstermijn heeft verloren, zal ambtshalve en zonder
ingebrekestelling, de rente verschuldigd zijn die bepaald is door artikel 5 van de Belgische wet van 2 augustus 2002. Dit artikel luidt als volgt: "Indien de partijen niet anders zijn overeengekomen met
inachtneming van artikel 7, heeft de schuldeiser, wanneer de schuldenaar niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn of, bij gebreke hieraan, binnen de betalingstermijn bepaald in artikel 4, vanaf
de daarop volgende dag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de betaling van een interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond tot het hogere halve
procentpunt".
Hetzelfde geldt voor het nog verschuldigd blijvend saldo dat hoe dan ook zal worden vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding overeenstemmend met 15% van het nog niet betaalde saldo,
onverminderd het recht van de verkoper om op basis van de reële invorderingskosten krachtens artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 een hogere schadevergoeding te eisen: "Indien de partijen niet anders
zijn overeengekomen met inachtneming van artikel 7, heeft de schuldeiser daarenboven, wanneer de schuldenaar niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn of, bij gebreke hieraan, binnen de
betalingstermijn bepaald in artikel 4, onverminderd zijn recht op vergoeding van de gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, recht op een redelijke schadeloosstelling door
de schuldenaar voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand. De toepassing van dit artikel sluit de toekenning aan de schuldeiser van de sommen die bepaald zijn in de artikelen
1018, eerste lid, 6°, en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek uit. Deze invorderingskosten moeten voldoen aan de beginselen van transparantie en in verhouding staan tot de schuld in kwestie."
De op de koper getrokken wissels, de van deze laatste ontvangen geldswaardige papieren of iedere andere wijze van betaling die door LaserCo DT wordt geaccepteerd, vormen geen schuldvernieuwing noch
enige afwijking van onze algemene verkoopvoorwaarden. De op de koper getrokken wissels dienen ons naar behoren geaccepteerd binnen acht dagen na de opsteldatum bij ons worden ontvangen. Bij gebreke
hieraan wordt de vordering onmiddellijk opeisbaar zonder dat de koper daarvan op de hoogte dient te worden gesteld. Alle kosten veroorzaakt als gevolg van de door de koper gekozen betalingswijze zullen aan
deze worden gefactureerd.
Iedere betwisting met betrekking tot een factuur die bij ons niet binnen een termijn van 8 dagen wordt ingediend, wordt al laattijdig en onontvankelijk worden beschouwd.
Het aan de koper verkochte of geleverde materieel, ter uitvoering van diens bestelling, blijft het eigendom van LaserCo DT tot de prijs in hoofdsom, de interesten en kosten volledig betaald zijn, en dit
onverminderd de regels met betrekking tot de overdracht van risico's. De klant mag het materieel dus niet doorverkopen, verhuren of in pand geven, voordat het volledig is betaald.
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9.

BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

9.1.
9.2.

Op iedere betwisting met betrekking tot de uitvoering van de orders is de Belgische wetgeving van toepassing.
In geval van enig geschil van om het even welke aard zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Bergen bevoegd, zelfs in geval van litispendentie of samenhang.
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