Leverings-en betalingsvoorwaarden van Fluiconnecto N.V. statutair
gevestigd te Antwerpen kantoorhoudende te Antwerpen,
ALGEMEEN
1. Al onze offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden
uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen
dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
OFFERTES
1. Alle door ons gedane offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend,
tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. De in onze offertes en/of andere documentatie gepubliceerde
afbeeldingen, tekeningen, maat- en technische opgaven e.d. hebben
uitsluitend een indicatief karakter met betrekking tot de door ons te
leveren goederen.
3. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgave van
redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.
4. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q.
opdracht bevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de
overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens opmerkingen
of klachten binnen 3 werkdagen.
5. Geldigheidsduur is 30 dagen na offertedatum.
ANNULERING
1. Indien de klant nadat een overeenkomst tot stand is gekomen,
deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (inclusief BTW) als
annuleringskasten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op
volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.
2. Specifiek op verzoek van de klant gemaakte of vermaakte goederen
kunnen nimmer geannuleerd cq. gecrediteerd worden.
PRIJZEN
1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen gebaseerd op levering af ons
bedrijf, magazijn of andere opslagplaats, exclusief B.T.W., orderkosten,
heffingen en rechten, exclusief de kosten van verpakkingen, in- en
uitlading, vervoer en verzekering, vermeld in Euro; eventuele
koerswijzigingen worden doorberekend.
LEVERING
1. Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het
gekochte voor risico van de klant. Tenzij anders overeengekomen
geschiedt levering af magazijn. Franco levering geschiedt alleen bij
orders boven € 375,-, of indien en voor zover dit door ons met de klant is
overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
2. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke
wij afzonderlijk kunnen factureren.
3. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Indien de uitvoering definitief onmogelijk bevonden is door toeval,
overmacht of vreemde oorzaak, is de verkoper automatisch en van
rechtswege van zijn verplichtingen bevrijd, zonder recht op
schadevergoeding voor de klant.
TRANSPORT/RISIKO
1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen
nadere aanwijzing door de klant aan ons is verstrekt, door ons als
goede huisvader bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt
de klant alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van
de vervoerder.
2. De verzending geschiedt naar keuze van de koper en op zijn kosten.
AANSPRAKELIJKHEID
1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet
geregeld is.
2. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order
nooit te boven gaan.
3. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of
veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de
ongeschiktheid
daarvan voor het doel waarvoor de klant het heeft aangeschaft.
KLACHTEN
1. Eventuele klachten of opmerkingen worden door ons slechts in
behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 8 dagen na
levering van de betreffende prestatie schriftelijk en aangetekend hebben
bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der
klachten.
2. Klachten of opmerkingen over facturen dienen eveneens schriftelijk te
worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de factuurdatum.
3. Wij zijn nimmer tot enige actie of schadevergoeding gehouden zolang
de koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.
4. Indien de klacht een gedeelte van de geleverde goederen betreft, heeft
de koper niet het recht de gehele levering of het resterende gedeelte
ervan te weigeren.
5. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze
voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen
voorwaarden. Retourzendingen dienen te allen tijde franco te
geschieden, met vermelding van pakbon- en/ of factuurnummer.

GARANTIE
1. Tenzij wij zelf een garantiecertificaat uitgeven en met inachtneming
van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij uitsluitend zodanige
garantie als ons door de fabrikant van het betreffende produkt wordt
geleverd. Wij zullen ten deze nimmer tot enige andere prestatie
gehouden zijn dan de overdracht van onze rechten jegens de fabrikant
aan de klant onder bijlevering van de betreffende garantiecertificaten.
2. De garantie vervalt, indien door de klant en/of door hem ingeschakelde
derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het
geleverde, dan wel door de klant en/ of door hem ingeschakelde derden
werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.
3. Voldoet de klant niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig
uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting,
dan zijn wij niet gehouden tot enige garantie of overdracht van
garantieaanspraken, zolang die situatie voortduurt.
EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Geleverde goederen blijven ons eigendom, tot het moment waarop al
onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden
c.q. nog te verrichten leveringen en werkzaamheden, met inbegrip van
rente en kosten door de klant zijn betaald. Ingeval van uitstel van
betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de klant, of
overlijden wanneer de klant een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd
de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of
gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het
geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op
vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke
vordering van ons op de klant direkt en volledig opeisbaar zijn.
2. De goederen kunnen door de klant in het kader van diens normale
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in
onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor
een vordering van een derde.
3. Indien de koper de door ons geleverde zaken vervreemdt, draagt zij
ons reeds nu de rechten over die zij tegenover haar eigen afnemers heeft
of zal krijgen, met alle daaraan verbonden rechten en/of zekerheden.
Wij kunnen verlangen dat de koper de overdracht aan haar afnemers
meedeelt en ons alle inlichtingen en gegevens verstrekt die nodig zijn
voor de effectuering van onze rechten.
BETALING
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij
(af)levering te geschieden zonder enige korting, of middels storting of
overmaking op een door ons aangewezen bankrekening binnen 30
dagen na factuurdatum. De op onze bankafschriften aangegeven
valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
2. Bij gebreke van betaling van een factuur op haar vervaldatum worden
door dit feit zelf alle andere facturen opeisbaar, ook wanneer ze niet
vervallen zijn of wanneer vroeger betalingstermijnen werden toegestaan.
3. Ingeval de klant:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat,
een verzoek tot uitstel van betaling indient, dan wel beslag op het
geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende
verplichting niet nakomt,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor
gestelde termijn te voldoen, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van
een der vermelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te
ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de klant op grond
van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige
waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen,
alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en
rente.
4. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn
heeft plaatsgevonden, is de klant van rechtswege in verzuim en
vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand
verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
5. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor
rekening van de klant.
GESCHILLEN
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij
als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende
met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of
de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van
feitelijke als juridische aard, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van
de rechtbanken van de zetel van de verkoper.

