Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
van Busch N.V., Lokeren

1. Toepassingsgebied
•

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn enkel en alleen de
huidige algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle door de koper
geplaatste bestellingen en/of verrichte aankopen, zulks met uitdrukkelijke uitsluiting
van alle andere voorwaarden met inbegrip van de algemene voorwaarden, van de
koper, die hierbij daaraan onherroepelijk verzaakt.

2. Prijzen
•

Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. Bestellingen worden gefactureerd op basis van de
prijslijsten en voorwaarden die op de datum van de aanvaarding van de bestelling
door de koper van kracht zijn.

3. Bestellingen
•

De op maat- en gewichtsopgaven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet
bindend. De vertegenwoordigers van de verkoper zijn niet bevoegd om een
bestelling te bevestigen. Al onze offertes zijn vrijblijvend. Elke bestelling kan enkel als
aanvaard beschouwd worden na schriftelijke bevestiging door de verkoper. De
bestellingen kunnen niet herroepen worden door de koper.

4. Leveringen
•

De leveringstermijn, termijn van plaatsing en termijn van de uitvoering van
herstellingen zijn niet bindend en worden uitsluitend als aanduiding gegeven.
Bijgevolg verlenen mogelijke vertragingen en laattijdige leveringen de koper niet het
recht om schadevergoeding te vorderen of om annulering van de bestelling te eisen.
De levering geschiedt door het ter beschikking stellen van de goederen in onze
magazijnen. Alle risico's van welke aard ook waaraan de goederen zijn blootgesteld,
zoals maar niet beperkt tot, risico's van vervoer, gaan over op de koper vanaf het
ogenblik der levering. Indien de levering niet kan gebeuren door enige oorzaak te
wijten aan de koper, zal het risico overgaan op de koper op de geplande datum van
levering zoals die werd meegedeeld aan de koper. Indien de koper goederen
terugzendt, blijft het risico bij de koper. De verkoper heeft het recht de levering en
de plaatsing van de bestelde goederen afhankelijk te stellen van de betaling van een
voorschot.

5. Betalingsvoorwaarden
•

Al onze facturen zijn contant betaalbaar ter zetel van onze firma te Lokeren,
behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst op het ogenblik van de
bestelling. Overhandiging van wissels of andere handelseffecten of overeenkomsten
van gespreide betaling betekenen geen schuldvernieuwing en doen geen afbreuk aan
de toepassing van deze algemene voorwaarden. Iedere schuldvergelijking is
eveneens uitgesloten. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een

factuur op haar vastgestelde vervaldag, wordt de schuldvordering van rechtswege en
zonder ingebrekestelling verhoogd met:
- Een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van € 50,00, als
tussenkomst door de koper in de door de wanbetaling veroorzaakte administratieve
en andere kosten;
- Een jaarlijkse verwijlintrest van 15%
•

Het niet-betalen van een factuur op de vervaldag, het protest van een al dan niet
aanvaard handelseffect, elke aanvraag tot concordaat of enig ander feit dat de
insolvabiliteit van de koper voorzienbaar maakt, veroorzaken het verval van de
toegestane termijnen voor de betaling van de goederen en diensten en maken deze
betaling onmiddellijk opeisbaar. Deze omstandigheden verlenen de verkoper van
rechtswege het recht om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke
tussenkomst alle lopende bestellingen en overeenkomsten op te schorten en/of te
ontbinden, zonder recht op schadevergoeding voor de koper, maar onder
voorbehoud voor de verkoper de aldus geleden schade op de koper te verhalen.

6. Vervoer
•

De goederen, zelfs franco verzonden, worden vervoerd op kosten en risico van de
koper. De verkoper is nooit verantwoordelijk voor ontbrekende stukken of schade bij
aankomst van de goederen. Het lossen van de vracht is steeds ten laste van de koper
en geschiedt op zijn risico.

7. Eigendomsvoorbehoud
•

De verkochte goederen blijven de uitsluitende eigendom van de N.V. BUSCH, tot op
het ogenblik dat zij volledig betaald zijn, met inbegrip van intresten en kosten. De
verkoper heeft het recht deze goederen terug te vorderen in geval van niet tijdige
betaling. Het risico met betrekking tot de goederen gaat evenwel over op het
ogenblik van de levering.

8. Klachten en aansprakelijkheid
•

Elke klacht moet per aangetekend schrijven en binnen de 8 (acht) dagen na de
levering of na het afleveren van het werk aan de N.V. BUSCH worden gericht. Zoniet
zullen zowel de levering als de factuur als goedgekeurd worden beschouwd. Enkel
klachten betreffende gebreken die niet zichtbaar zijn bij een redelijke inspectie
kunnen daarna nog per aangetekend schrijven aan de N.V. BUSCH worden gericht tot
zes maanden na de levering. BUSCH N.V. zal nooit aansprakelijk zijn voor schade aan
goederen als gevolg van onoordeelkundig gebruik of misbruik, gebrekkig onderhoud,
installatie of reparatie door personen die hiervoor niet gemachtigd zijn door
verkoper en als gevolg van normale slijtage. Zelfs indien de verkoper de klacht
gegrond vindt, is de aansprakelijkheid van de N.V. BUSCH in elk geval beperkt tot,
naar haar keuze, het herstellen van de bewezen fouten of tot de vervanging van de
foutieve levering of de betaling van het bedrag van de facturen met betrekking tot
de gebrekkige goederen of werken, zonder dat voor het overige de koper aanspraak
kan maken op enige verdere schadeloosstelling. De goederen mogen slechts na
voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord vanwege de verkoper teruggezonden
worden en worden teruggezonden op kosten van de koper. In elk geval, is voor zover

maximaal toegestaan onder het toepasselijke recht, de totale aansprakelijkheid van
BUSCH N.V. ten aanzien van de koper beperkt tot de prijs van de goederen of werken
die aanleiding gaven tot de schade, zoals gefactureerd aan de koper. Deze
aansprakelijkheidsbeperking geldt ongeacht het toepasselijke
aansprakelijkheidsregime met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contractuele
aansprakelijkheid, aquiliaanse aansprakelijkheid, foutloze aansprakelijkheid,
productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, en zelfs in
geval van zware fout.
9. Overmacht
•

BUSCH N.V. zal niet aansprakelijk zijn tegenover de koper voor enig verlies of schade
welke zou geleden worden door de koper en welke rechtstreeks of onrechtstreeks
het gevolg is van het feit dat de uitvoering van deze overeenkomst door BUSCH N.V.
verhinderd, bemoeilijkt, vertraagd, ingetrokken of economisch onrendabel wordt
gemaakt omwille van omstandigheden of gebeurtenissen waarover BUSCH N.V.
redelijkerwijze geen controle heeft, zoals maar niet beperkt tot staking, lock-out,
arbeidsgeschillen, panne van installaties of machines, overstroming, storm,
overmacht bij leveranciers, moeilijkheid of verhoogde kost om werklieden,
materialen of transport te bekomen of andere omstandigheden welke de toevoer
van goederen of grondstoffen door de normale aanvoerkanalen van BUSCH N.V. of
de productie van de goederen door BUSCH N.V. of de levering van de producten door
BUSCH N.V. aantasten. Indien tengevolge van dergelijke omstandigheden BUSCH
N.V. onvoldoende voorraden heeft om aan al haar verbintenissen te voldoen, heeft
BUSCH N.V. het recht om de beschikbare voorraden te verdelen tussen haar cliënten
naar eigen keuze.

10. Slotbepalingen
•

Geen enkel verzuim of nalatigheid van BUSCH N.V. om deze voorwaarden af te
dwingen of na te leven, houdt een afstand van dergelijke voorwaarden in.

•

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig zou worden verklaard, zal dit
geen effect hebben op de overige voorwaarden. BUSCH N.V. en koper zullen in
dergelijk geval de ongeldig verklaarde bepaling(en) vervangen door nieuwe
bepaling(en) die zo nauw mogelijk aansluit(en) bij de oorspronkelijke bedoeling van
de ongeldig verklaarde bepaling(en).

•

Huidige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Voor alle
betwistingen over de interpretatie en/of de toepassing van huidige voorwaarden,
geschillen inzake betaling van de facturen of uitvoering van de bestellingen, zijn
uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement BRUSSEL bevoegd.

