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   ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 
ALGEMENE CLAUSULE: Door het overmaken van een order aanvaardt de klant deze algemene 
verkoopsvoorwaarden, ongeacht de voorwaarden die de klant op zijn eigen dokumenten drukt. Elke wijziging 
aan deze algemene en bijzonder voorwaarden zal slechts van kracht zijn voor zover zij uitdrukkelijk door ons 
werd aanvaard en schriftelijk werd bevestigd. 
 1.Prijs 
De facturen worden opgesteld volgens het geldende tarief op het moment van orderinname.Het tarief is geldig 
tot 31/12 van het op het tarief vermelde jaar of tot wederroeping of aanpassing tijdens het jaar. De prijzen in 
het tarief zijn ten indicatieven titel en zonder verbintenis. Ze kunnen ten allen tijde worden aangepast aan 
schomelingen in de kostprijscomponenten. Voor eventuele drukfouten wordt geen verantwoordelijkheid 
genomen. 
2.Levering 
De prijzen verstaan zich af fabriek en onverpakt.. De goederen worden verzonden onder de 
verantwoordelijkheid en op risico van de bestemmeling, zelfs indien zij franco werden verkocht. 
3.Leveringstermijnen 
De standaard levertermijn is 6 weken.Leveringstermijnen worden slechts ter informatie opgegeven,  
en geen enkele vertraging, van welke aard ook, kan aanleiding geven tot schadevergoeding. 
De leveringstermijn kan langer zijn voor sommige artikelen die buitenmaats of complex zijn. 
De leveringstermijn begint op het ogenblik waarop wij over alle elementen beschikken,  
nodig voor de uitvoering van het order. Wij behouden ons het recht voor ook gedurende de uitvoering  
van de bestelling waarborgen tot betaling door de koper te eisen 
4.Betalingsvoorwaarden  
Onze fakturen zijn betaalbaar te F-59220 Hondschoote, netto zonder korting op 30 dagen na faktuurdatum 
na acceptatie van het kredietdossier. Bij niet acceptatie van het kredietdossier wordt betaling bij opdracht 
gevraagd en loopt de levertermijn vanaf de volledige betaling. Bij opening van het kredietdossier wordt een 
kredietlimiet vastgesteld. Bij het bereiken of overschrijden van deze limiet worden de orders  op een wachtlijst 
geplaatst. 
5.Betalingsachterstand 
Bij gemis aan verrechtvaardiging, zal een onbetaalde factuur op 30 dagen recht geven tot  
onmiddelijk opeisen van het debetsaldo en alle nog niet vervallen facturen of effecten, en ons gerechtigen 
alle aangegane contracten te vernietigen waarop nog te leveren valt. Iedere rekening die onbetaald bleef  
op de vastgestelde vervaldag zal daarenboven van rechtswege en zonder einige aanmaning  
vermeerderd worden met een verwijlrente van 1.5% per maand vermeerderd met de eventuele 
gerechtskosten. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder 
ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 10% met een  
minimum van € 50,00 en een maximum van € 1.500,00  zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. 
6.EIGENDOMSVOORBEHOUD: 
Alle goederen blijven ook na aflevering onze voortdurende en uitsluitende eigendom, tot zij volledig zijn 
betaald. Hetzelfde geldt indien de koper bij wissel of ander handelspapier voor dezelfde koopprijs heeft 
geaccepteerd, ofwel deze laatste in rekening courant of saldorekening is opgenomen of verwerkt. In dit geval 
blijft het door ons voorbehouden eigendomsrecht bestaan totdat het saldo zal zijn aangezuiverd. De 
overdracht van de risico's heeft plaats op het ogenblik van de bestelling van de goederen en dit 
niettegenstaande de clausule van eigendomsvoorbehoud. 
7.Garanties 
De fabricatie van onze producten gebeurt volgens ons “LASTENBOEK FABRICAGE” dat ten allen tijde 
kan opgevraagd worden. Onze producten zijn gegarandeerd tegen fabricatiefouten gedurende 1 jaar na de 
factuurdatum.De garantie bedraagt 5 jaar voor wat betreft de kleurechtheid van de folierte profielen. 
Voor handelsgoederen gelden de garantievoorwaarden van onze leveranciers. In uitvoering van de garantie 
bestaat onze enige verantwoordelijkheid in de vervanging of reparatie van de defecte goederen. Worden 
uitgesloten van de garantie: fouten en defecten veroorzaakt door natuurlijke slijtage, externe oorzaak, foute 
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behandeling of gebruik, foute installatie, foute stockage, onvoorziene of ongeoorloofde aanpassingen of 
nalatigheid. 
8.Klachten 
De klant is gehouden elke geleverde waar te onderzoeken voordat hij er gebruik van maakt.  
Hij kan bijgevolg geen enkele eis tot schadevergoeding stellen ingevolge het gebruik van een gebrekkige  
of foutieve levering die aan onze kontrole zou ontsnapt zijn. 
Zo de klant een vergissing of een fout aan de levering opmerkt bij zijn onderzoek, wordt hij verzocht zijn  
klacht binnen de acht dagen na datum van afzending of van verzendingsnota in te dienen.  
Na dit verwijl worden geen klachten meer aanvaard.  
Klachten betreffende de hoeveelheid moeten overgemaakt worden zodra de koopwaar in ontvangst  
genomen wordt. Klachten betreffende de kwaliteit moeten overgemaakt worden binnen de acht dagen na  
de levering. Zij moeten  in elk geval vóór installatie  van de goederen ingediend worden.  
Een gerechtvaardigde weigering van de koopwaar kan voor ons geen andere verplichtingen doen  
ontstaan dan de vervanging van de koopwaar binnen een normale termijn, rekening houdend met 
onze produktiecapaciteit of de toekenning van een krediet, en dit naar onze keuze. 
9.Annulatie 
Een annulering van bestelling kan slechts worden aanvaard als met de uitvoering ervan nog niet gestart is.  
In het tegengestelde geval is de klant verplicht een factuur te vereffenen berekend volgens de  
vorderingsstaat van het werk. 
10.Overmacht.  
Geen enkele klacht mag tegen ons worden ingediend als wij onze verbintenissen niet kunnen nakomen  
in gevallen van overmacht zoals stakingen, lock-out, grondstoffenschaarste, machineaverij, brand of andere 
rampen. 
11.Geschillen 
Voor alle geschillen zijn alleen de TRIBUNAL DE Commerce de Dunkerque bevoegd. Alle overeenkomsten 
 zijn onderworpen aan het Franse Recht. 

 
 
 

 


