ALGEMENE VOORWAARDEN VACO BVBA
Art.1: Toepasselijkheid
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden,
waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.
De nietigheid van één van de onderstaande clausules brengt de geldigheid van de overige bepalingen niet in het gedrang.
Art.2: Offertes
Alle offertes zijn vrijblijvend. Taksen zijn niet in de prijzen inbegrepen. Al de gegeven prijzen zijn steeds gebaseerd op de lonen, sociale lasten en
materiaalprijzen, zoals ze van kracht zijn op de dag van de offerte. De geldigheid van een offerte is 1 maand tenzij anders vermeld.
Art. 3: Annulatie
Ingeval van annulatie van de bestelling of verbreking van de overeenkomst door één der partijen zal deze in ieder geval een minimum forfaitaire
schadevergoeding dienen te betalen van 15% van het bedrag der bestelling aan de wederpartij.
Art. 4: Tussenpersoon
Wanneer de verkoper als tussenpersoon fungeert, beperkt de waarborg op de geleverde goederen zich tot deze toegekend door de leverancier of
fabrikant. In dat geval zal ook uitsluitend de producent aansprakelijk zijn voor de eventuele schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde
zaken.
Art. 5: Levering
1. Het leveren van goederen of van prestaties op een latere dan de voorziene datum voor levering of prestatie kan nooit een reden tot verbreking van
de overeenkomst inhouden, noch recht geven op enige schadevergoeding.
2. De verkoper behoudt zich het recht voor bestellingen niet te bevestigen, de reeds bevestigde bestellingen geheel of gedeeltelijk te annuleren en/of
de uitvoering daarvan op te schorten ingeval van overmacht of indien gerede twijfel bestaat omtrent de solvabiliteit van koper. In dat geval is de
verkoper tevens gerechtigd kontante betaling te eisen en de goederen op kosten van koper en onder rembours toe te zenden.
3. De koper is verplicht gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld,
dan wel op het moment dat deze bij aflevering worden bezorgd.
Indien om welke reden dan ook de koper niet in staat is de zaken in ontvangst te nemen, worden zij opgeslagen voor rekening en risico van de
koper en zal deze alle bijkomende kosten hiervan verschuldigd zijn.
Art. 6: Betaling
1. Al de facturen zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken of een
vervaldatum vermeld werd op de factuur.
2. Alle goederen welke niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit volledige eigendom van de verkoper bij afwijking van art.1583 van het
Burgerlijk Wetboek; eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving. Het eigendomsrisico gaat evenwel
reeds over vanaf levering.
3. Niet-tijdige betaling geeft de verkoper het recht verdere leveringen of diensten te staken, teneinde de tegoeden niet verder laten oplopen en dit
zonder aanmaning.
4. Bij verzuim van kontante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het
factuurbedrag een conventionele interest verschuldigd zijn van 1% per maand, te rekenen vanaf de dag der afgifte van de factuur of vanaf de
voorziene vervaldag. Elke begonnen maand zal als volledige maand aangerekend worden.
Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding, verhoogd worden
met 10% met een minimum van 75 euro, als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering dit bij toepassing van art. 1147 B.W.
Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten, de invorderbare procedurekosten en de eventuele vergoeding voor materiële schade en
winstderving.
5. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.
6. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de
algemene voorwaarden. De kosten bij acceptatie van wissels vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.
7. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen, facturen van
rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
Art. 7: Terugname
Aangekochte producten, worden nooit teruggenomen.
Art. 8: Bevoegdheid
Alle geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst tussen partijen zullen uitsluitend worden beslist door de rechtbanken van Dendermonde.
Art. 9: Klachten
Klachten in verband met de levering van de goederen en diensten of de uitvoering van werken moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden
per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na de levering- of uitvoeringsdatum. De gebreken dienen hierbij op limitatieve wijze
worden aangegeven. Deze klachten schorsen de betalingsverplichtingen niet op.
Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend
schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt te worden; in verband met de geschillenregeling bedraagt deze termijn 30 dagen.
De aansprakelijkheid van de verkoper is ten allen tijde beperkt tot de factuurwaarde.
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