Algemene Verkoopsvoorwaarden
CLAUSULE VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD
AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
9.1. Het materiaal dat verkocht werd blijft eigendom van Mil-tek tot de volledige
1.1. Deze algemene voorwaarden regelen, niettegenstaande het bestaan van
betaling van de prijs, zonder af te zien van de toepassing van de bedingen
geprinte voorwaarden die de koper zou willen inroepen, de verkopen die
die voorzien worden op art. 5.1.tot 5.5 hierboven.
gesloten werden met de N.V. Mil-Tek BWL (hierna genoemd « Mil-Tek »)
9.2. Mil-tek behoudt zich tot op de dag van de betaling, het recht voor het
1.2. Elke voorwaarde die in tegenstrijd zou zijn met deze algemene
geleverd materiaal terug te nemen of, in voorkomend geval het materiaal
voorwaarden en die door de koper zou worden ingeroepen, zal enkel
ten koste en op risico van de koper uit elkaar te nemen.
verplichtend zijn voor Mil-Tek indien deze ze schriftelijk en uitdrukkelijk zou
9.3. Indien Mil-tek beslist deze clausule van eigendomsvoorbehoud in werking te
hebben aanvaard.
stellen, wordt de koper geacht een onvoorwaardelijke en onherroepbare
1.3. Behoudens uitdrukkelijk beding, wordt de koper geacht perfect kennis te
toelating te hebben gegeven aan Mil-tek of aan een aangestelde derde, om
hebben genomen van huidige voorwaarden en er alle voorwaarden van
elke plaats te betreden waar het materiaal dat haar eigendom is staat en om
volledig te aanvaarden, zonder voorbehoud noch uitzondering.
over te gaan tot het wegnemen of het demonteren ervan.
1.4. Alles wat niet geregeld wordt door bijzondere voorwaarden, wordt door deze
9.4. De koper verbiedt zich tot op de dag van de volledige betaling uit welk
algemene voorwaarden geregeld, en, bij gebreke, door de toepasselijke
hoofde ook te beschikken over zelf een deel van het materiaal dat verkocht
wettelijke of reglementaire bepalingen.
werd door Mil-tek, het aan derden in pand te geven of hen gelijkaardige
OFFERTEN - PRIJS - AANVAARDING
rechten te geven; de koper verbindt er zich bovendien toe het materiaal te
2.1. De geldigheid van de offerten van Mil-tek en de prijzen die er in vermeld
laten verzekeren tegen alle risico’s waaronder het zou kunnen lijden of dat
staan, zijn geldig voor een termijn van één kalendermaand. De prijzen die
het zou kunnen veroorzaken en zal zich belasten met het goede onderhoud
vermeld worden verstaan zich buiten belastingen.
ervan en met de herstellingskosten indien het onbetaald moet teruggegeven
2.2. Het materiaal wordt aangeboden onder voorbehoud dat de fabricage en de
worden.
leveringen door de fabrikanten en leveranciers niet wordt onderbroken. In
9.5. Door de bestelling te hebben geplaatst of door de offerte van Mil-tek voor
voorkomend geval, houdt Mil-tek zich het recht voor de levering voor te
akkoord te hebben ondertekend, wordt de koper geacht uitdrukkelijk kennis
stellen van vervangend materiaal, dat zou beantwoorden aan gelijkaardige
genomen te hebben van en zijn akkoord te hebben gegeven op de inhoud
technische karakteristieken en kwaliteitspeil. Technische of esthetische
en de draagwijdte van deze clausule van eigendomsvoorbehoud.
wijzigingen aan het materiaal kunnen op elk ogenblik tussenkomen, zonder
WAARBORG - AANSPRAKELIJKHEID
verplichting voor Mil-tek deze wijzigingen aan te brengen aan het materiaal
10.1. Het verkocht materiaal wordt gewaarborgd voor een periode van één jaar
die het voorwerp maakt van de lopende bestelling.
vanaf de leveringsdatum. De waarborg heeft enkel betrekking tot de niet2.3. Behoudens tegenstrijdige overeenkomst, kunnen de prijzen van Mil-tek
conformiteit met de technische specificaties van het bestelde materiaal De
schommelen in functie van de stijging van de aankoopprijs, de lonen, de
waarborg van Mil-tek wordt beperkt tot het gratis vervangen of herstellen
sociale of fiscale lasten of andere gebeurtenissen die objectief kunnen
van het product of van het element dat door Mil-tek als gebrekkig erkend
vastgesteld worden.
wordt. De koper erkent dat hij op de hoogte werd gebracht van de
2.4. De offerten moeten door de directie ondertekend worden om voor Mil-tek
voorwaarden van de specifieke waarborg van het materiaal dat het
bindend te zijn.
voorwerp uitmaakt van de bestelling.
2.5. De koop wordt gesloten op het ogenblik waarop de door de koper voor
10.2. In geen enkel geval zou de waarborg het nazicht en de gebruikelijke
akkoord ondertekende offerte de zetel van Mil-tek bereikt.
onderhoudsoperaties, de gevolgen van een abnormaal gebruik van het
BESTELLINGEN - AANVAARDING
materiaal, een fout, een nalatigheid of de onervarenheid van de koper, de
3.1. De bestellingen kunnen verzonden worden naar de zetel van Mil-tek.
schadelijke gevolgen van wijzigingen aan de installatie die de koper zelf
3.2. Mil-tek stuurt een ontvangstbewijs dat het enig document is dat Mil-tek
verkeerd zou uitgevoerd hebben, het niet respecteren van de voorschriften
verbindt. Het ontvangstbewijs vermeldt de leveringstermijn, de prijs, en alle
voor de installatie van Mil-tek, kunnen dekken. Elke panne of defect die te
andere specifieke vermeldingen die betrekking hebben op de bestelling.
wijten zijn aan een geval van overmacht zoals gedefinieerd onder artikel
3.3. Om Mil-tek rechtsgeldig te verbinden, moeten de bestellingen door haar
11.1 hieronder zijn eveneens niet in de waarborg inbegrepen.
directie aanvaard worden.
10.3. Elk materiaal dat defecten zou vertonen zal in de lokalen van de koper
3.4 De directie van Mil-tek behoudt zich het recht voor een bestelling te
hersteld worden. De ruil van een stuk of van een geheel of het in staat
weigeren, zonder dat zij ertoe verplicht zou zijn deze beslissing te
stellen ervan in het kader van deze waarborg verlengen de hierboven
rechtvaardigen.
vastgestelde duur van de waarborg niet.
LEVERINGSTERMIJNEN
10.4. De waarborg neemt van rechtswege en zonder uitzondering een einde
4.1. In de mate de aangekondigde levering- en uitvoeringstermijnen kunnen
indien de koper zelf, of door een door Mil-tek niet goedgekeurde derde
afhangen van haar eigen leveranciers, kunnen ze enkele dagen afwijken.
tussenkomsten heeft of heeft laten uitvoeren. De waarborg neemt eveneens
4.2 Behoudens tegenstrijdig beding, kan een laattijdige levering geen aanleiding
van rechtswege en zonder uitzondering een einde indien de koper of de
geven tot schadevergoeding in het voordeel van de koper.
derde die tussengekomen zou zijn onderdelen heeft gebruikt die niet
4.3. Indien het gaat over een offerte die van Mil-tek uitgaat, begint de
oorspronkelijk zijn noch door Mil-tek werden goedgekeurd.
leveringstermijn vanaf ontvangst op de zetel van Mil-tek van de door de
10.5. Het materiaal zal enkel na voorafgaande toestemming van Mil-tek mogen
koper aanvaarde offerte.
teruggestuurd worden. Het zal moeten teruggestuurd worden op paletten en
BETALINGEN – STRAFCLAUSULE – CONVENTIONELE INTRESTEN
rekbare of intrekbare films. De retourkosten en risico’s en het terugsturen
5.1. De koper moet een voorschot betalen dat gelijk staat met 30 % van de
blijven ten laste van de koper.
totale prijs, BTW inbegrepen. Het saldo is betaalbaar op het ogenblik van de
10.6. De koper kan geen beroep maken op de waarborg indien hij in gebreke blijft
levering. In geval van in de tijd verspreide leveringen, is het saldo
de vervallen facturen van Mil-tek te betalen.
betaalbaar naarmate de leveringen. Mil-tek zal, in geval van niet-betaling
10.7. De zichtbare gebreken moeten in de tien werkdagen na de levering van het
van het voorschot, gerechtigd zijn hetzij de uitvoering van de bestelling op
materiaal per aangetekend schrijven naar de zetel van Mil-tek bekend
te schorten tot volledige betaling van elk bedrag dat nog verschuldigd zou
gemaakt worden.
zijn, hetzij de ontbinding ten laste van de koper te vragen van de
10.8. Mil-tek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke
verkoopsovereenkomst.
onrechtstreekse schade, wat er ook de kwalificatie van moge zijn (als
5.2. Behoudens tegenstrijdig beding, zijn de facturen van Mil-tek contant
voorbeeld en niet beperkend : winstverlies, winstderving, verlies van het
betaalbaar, zonder disconto en op haar zetel.
gebruik, achtereenvolgende, speciale, incidentele of afgeleide schade) die
5.3. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal elke factuur dat door Mil-tek
in verbinding kan gesteld worden met het materiaal. Door de bestelling te
wordt
uitgegeven,
van
rechtswege
en
zonder
voorafgaande
hebben geplaatst of door de offerte van Mil-tek voor akkoord te hebben
ingebrekestelling vermeerderd worden met een conventionele, forfaitaire en
ondertekend, wordt de koper geacht uitdrukkelijk kennis te hebben
onherleidbare vergoeding van 15 %, met een minimum van 125,00 €, en
genomen met en zijn akkoord te hebben gegeven op de inhoud en de
met conventionele intresten aan de jaarlijkse koers van 12 % waarbij elke
draagwijdte van huidige clausule.
aangevatte kalendermaand in totaliteit verschuldigd is.
OVERMACHT
5.4. De afgifte van wissels of overeengekomen faciliteiten vormt geen
11.1. De partij die de overmacht inroept is ertoe verplicht de andere partij binnen
schuldvernieuwing.
de acht dagen er per aangetekend schrijven van te informeren. Worden
5.5. Voor geval een akkoord genomen werd over afkortingen en de koper één
aanzien als overmacht in de zin van deze algemene verkoopsvoorwaarden
enkele keer nalaat de betaling op de vervaldag uit te voeren, wordt de
en zonder dat dit beprekend zou zijn: oorlogen, oproer, brand, stakingen,
volledige schuld of het saldo ervan onmiddellijk opeisbaar.
ongevallen, bliksem, overstroming, ontploffingen, onweer, onmogelijkheid
ANNULATIE - ONTBINDING
om bevoorraad te worden, handelingen of verzuim van derden (o.m. van
6.1. Behoudens tegenstrijdig beding, zal de koper in geval van annulatie van de
andere leveranciers), alsook handelingen van plaatselijke, gewestelijke of
koop of van ontbinding te zijner laste, een vergoeding van 30 % BTW inb.
federale overheden of van alle andere bevoegde autoriteiten.
verschuldigd zijn aan Mil-tek, zonder af te zien van bijkomende
DIVERSEN
schadevergoedingen.
12.1. Indien een beschikking die vervat is in huidige algemene voorwaarden voor
KLACHTEN
een wettelijke reden, nietig of onuitvoerbaar zou blijken, zal dit geen invloed
7.1. Elke factuur die binnen een termijn van 10 kalenderdagen na haar uitgifte
hebben op de andere beschikkingen.
het voorwerp niet zal uitgemaakt hebben van een geschreven klacht per
12.2. Het feit, in hoofde van Mil-tek, zich niet te beroepen op het niet naleven
aangetekend schrijven naar de zetel van Mil-tek, zal als aanvaard aanzien
door de koper van om het even welke verplichting die ten zijnen laste valt,
worden.
zal niet kunnen geïnterpreteerd worden als een afstand van het recht zich er
7.2. Er wordt uitdrukkelijk voorzien dat de koper niet toegelaten wordt zijn
in de toekomst op te beroepen.
betalingen in geval van betwisting op te schorten.
TOEPASBARE WET – BEVOEGDE RECHTBANKEN VERVOERKOSTEN – OVERDRACHT VAN DE RISICO’S
13.1. De geldigheid, de uitvoering en de interpretatie van deze algemene
8.1. Behoudens schriftelijk tegenstrijdig beding, zijn de kosten voor het vervoer
voorwaarden en van elke andere overeenkomst dat door Mil-tek wordt
en de levering ten laste van de koper. De overdracht van de risico’s gebeurt
gesloten, zijn, niettegenstaande de aanwezigheid van vreemde elementen,
op het ogenblik waarop het materiaal ter beschikking gesteld wordt van de
uitsluitend onderworpen aan het intern Belgisch recht.
koper bij het vertrek uit de magazijnen van Mil-tek.
13.2. Elke betwisting over de geldigheid, de uitvoering en de interpretatie van
deze algemene voorwaarden en van elke andere overeenkomst dat door
Mil-tek wordt gesloten, is onderworpen aan de uitsluitende bevoegdheid van
de Rechtbanken uit Brussel, en onder andere het Vredegerecht van het 1ste
kanton te Brussel.
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