VERKOOPSVOORWAARDEN
1. Elke bestelling doorgegeven aan de Vennootschap, alsook elke aanvaarding van een offerte en prijsopgaven van de
Verkoper houdt in dat de klant akkoord gaat met deze huidige
algemene verkoopvoorwaarden en van zijn kant afziet van zijn
eigen algemene aankoopvoorwaarden. Onderhavige algemene
verkoopvoorwaarden gelden enkel niet in de mate er expliciet
van afgeweken wordt zoals bepaald in bijzondere verkoopvoorwaarden zoals ondertekend door de Verkoper.
2. De verkoopovereenkomst komt tot stand bij het versturen
van de orderbevestiging door de Verkoper. De plaatsing van
een order is onherroepelijk. Een begin van uitvoering geldt als
bevestiging, tenzij die onder voorbehoud gebeurd is.
3. Elke annulering van een bestelling moet schriftelijk gebeuren.
Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de
Verkoper. De Verkoper is nooit gehouden tot de aanvaarding
van de annulering. In geval van door de Verkoper aanvaardde
annulering is er door de klant aan ons een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 25% van de prijs van de bestelling. In het
andere geval zal de integrale prijs dienen betaald te worden.
4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting
verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk
overeengekomen werd. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schadevergoeding of tot
ontbinding van de overeenkomst.
5. Kosten van verpakking, vervoer, belastingen (zowel directe,
indirecte als douane en accijnzen) evenals eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd.
6. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te
nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze per
aangetekend schrijven gebeuren binnen de acht dagen na de
levering.
7. Verborgen gebreken kunnen slechts aanleiding geven tot
vergoeding indien zij binnen de acht dagen na de vaststelling
ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen
mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn. De korte termijn
waarvan sprake in art. 1648 B.W. wordt conventioneel bepaald
op één jaar vanaf de levering van de goederen.
8. De geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper tot
bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met
de kosten en de interesten. Het is de koper dan ook verboden
om de goederen door te verkopen, te verhuren, te verpanden, te
verwerken, te incorporeren of op enige andere wijze te vervreemden of te bezwaren, totdat de factuur volledig voldaan is,
en dit behoudens andersluidend akkoord van de Verkoper. Bij
verkoop, verhuur, verpanding, verwerking, incorporatie, vervreemding of bezwaring op enige andere wijze door de koper
voordat de factuur volledig voldaan is, draagt de koper vanaf
het stellen van de desbetreffende handeling, alle schuldvorderingen die voortkomen uit de desbetreffende handeling over aan
de Verkoper.
9. Het risico gaat evenwel over op het moment waarop de goederen de magazijnen van de Verkoper verlaten.
10. In de mate de goederen nog niet betaald werden, zal de
koper de Verkoper verwittigen indien de goederen worden opgeslagen in een ruimte die hij huurt. Hij zal de Verkoper op de
hoogte moeten brengen van de identiteit en het adres van de
eigenaar van het pand.

F L U X E R . B E

11. Alle facturen moeten uiterlijk betaald worden binnen de 30
dagen na factuurdatum, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen. Bij niet-betaling op de vervaldag, worden alle
openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. De factuur wordt
dan van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling
vereist is, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding voor
de administratieve kosten te dekken van 15% met een minimum
van € 100. Tevens zal een verwijlsintrest van 12% per jaar verschuldigd zijn, vanaf de opeisbaarheid van de factuur tot op de
dag van de algehele betaling.
12. De facturen van de Verkoper zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Verkoper. De agenten van de Verkoper of andere personen dan de bestuurders zijn niet gemachtigd sommen te innen. Het wisselkoersrisico is ten laste van de
koper.
13. De facturen worden geacht integraal aanvaard te zijn bij
gebreke aan een aangetekend protest binnen de 8 dagen na de
factuurdatum.
14. Wanneer op verzoek van de besteller de leveringsbon of
factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde, blijft de
besteller verantwoordelijk en garant voor de betaling.
15. De aansprakelijkheid van de Verkoper is hoe dan ook
beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is
opgelegd. Bovendien kan de Verkoper op geen enkele manier
aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade,
noch voor immateriële schade, die al of niet het gevolg is van
materiële schade. De Verkoper kan nooit gehouden zijn tot een
grotere schadevergoeding dan het door de Verkoper verzekerde
bedrag. Uiteraard kan de Verkoper nooit gehouden zijn tot het
betalen van enige schadevergoeding bij onaangepast gebruik
van een door de Verkoper geleverd goed, de verkeerde installatie ervan.
16. Indien het vertrouwen van de Verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door, faillissement, aanvraag
tot WCO, of daden van gerechtelijke uitvoering op goederen
van de koper en / of aanwijsbare andere gebeurtenissen die
het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper
aangegane verbintenissen in vraag stellen en / of onmogelijk
maken, behoudt de Verkoper zich het recht voor om zonder
voorafgaandelijke ingebrekestelling noch enige rechterlijke tussenkomst, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk
werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan
op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen.
Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de Verkoper
zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan
te annuleren zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling noch
enige rechterlijke tussenkomst. Dit alles onverminderd de rechten van de Verkoper op schadevergoedingen en interesten.
17. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd
van het gerechtelijk arrondissement West – Vlaanderen afdeling
Kortrijk en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

