Algemene verkoopsvoorwaarden
1.

Verkopen

Onze prijsaanbiedingen zijn geldig voor een termijn van 30 dagen, tenzij anders vermeld op de prijsofferte. Alle verbintenissen, ook
deze aangegaan door onze vertegenwoordigers, worden slechts bindend na onze schriftelijke bevestiging. Het aanvaarden van onze
producten wordt gedaan voor het verladen bij onze fabrieken, zelfs bij levering. De klant kan steeds komen nazien op onze werven. De
contractueel vastgelegde plaats van bestemming der producten kan slechts met ornze voorafgaande toelating gewijzigd worden. ledere
klacht dient te worden ingediend binnen de 24 uren welke volgen op het ogenblik dat zich de oorzaak van die klacht voordoet. Het
terugzenden van producten wordt geweigerd, tenzij uitdrukkelijke toelating en volgens onze onderrichtingen. Wij nemen geen
verantwoordelijkheid voor vertragingen bij het leveren, tenzij anders gestipuleerd.

2.

Waarborgen

Wij geven geen andere waarborgen dan deze gestipuleerd in onze contracten en verkoopsbevestigingen. De natuur zelf van onze
kleiproducten brengt met zich mee, dat de afmetingen en het gewicht slechts benaderend worden opgegeven. Onze waarborg beperkt
zich in ieder geval tot het eenvoudig vervangen, volgens voorwaarden van het contract, van de beschadigde waar, met uitsluiting van
gelijk welke andere vergoeding. Het verwerken van de producten geldt als aanvaarding van de producten, zelfs in het geval er een klacht
werd ingediend.

3.

Uitvoering van de contracten

De koopwaren die het voorwerp uitmaken van het contract moeten regelmatig en met billijke hoeveelheden afgenomen worden. Het niet
afhalen van de waren binnen een overeengekomen tijd of elke vertraging vanwege de koper in de uitvoering van een contract, geeft ons
het recht: hetzij de koop gedeeltelijk of geheel te verbreken, hetzij de koopwaren die het voorwerp uitmaken van het contract te verkopen,
en dit op de kosten, risico, verlies of voordeel van de koper. lngeval de verkoper het opstellen van een stabiliteitsstudie voor de koper op
zich neemt, dan beperkt die verbintenis zich strikt tot het opstellen van zo een studie zonder verplaatsing en op grond van de door de
koper ter beschikking gestelde plannen en documenten, met uitsluiting van elk onderzoek ter plaatse en van elk toezicht op de werken.

4.

Termijnen van de levering

De aanduidingen betreffende leveringstermijnen zijn benaderend en brengen voor ons geen enkele verplichting mee in geval van
vertraging of niet levering, tenzij vooraf en uitdrukkelijk anders bepaald bij de bestelling. In geen geval kan een strafbeding de 10 %
overschrijden van de vertrekwaarde van het achterstallige deel. Enkel de in punt 7 vermelde rechtbank is bevoegd om over een eventueel
geval van overmacht te oordelen.

5.

Levering op de werven

Onze koopwaren reizen op risico van de koper, zelfs bij levering franco. In geval van levering op werven moet de koper de waren op zijn
kosten afladen in de kortst mogelijke tijd en dit vanaf de aankomst van de producten. ledere vertraging daaromtrent valt ten laste van de
koper. De werven worden verondersteld gemakkelijk toegankelijk te zijn voor zwaar vervoer. De schade, hoe groot ook, veroorzaakt door
ons vrachtvervoer, die voortspruit uit een moeilijk toegankelijke werf, is uitsluitend ten laste van de koper. lndien het lossen van de
materialen dient te gebeuren middels het bezetten van openbaar domein, is de klant gehouden, op zijn kosten, de nodige vergunning de
vragen en te bekomen dienaangaande bij de bevoegde overheden. Bovendien voorziet hij, op zijn kosten, de nodige signalisatie.

6.

Betalingen

Wat de betaling betreft is elke levering een zaak op zichzelf. Geen enkele schuldvergelijking in de betaling wordt aangenomen. Het bedrag
der facturen is netto, zonder korting. Alle facturen zijn betaalbaar, hetzij contant, hetzij op 30 dagen, zonder enige uitzondering. Wij kunnen
altijd eisen dat de koper tegenover ons crediteur zou zijn voor een bedrag dat gelijk is aan de bestelde koopwaren; wij kunnen ook het
aanvaarden van handelsdocumenten eisen. Zodra een koper een factuur of een gedeelte ervan betwist, worden alle andere onbetaalde
facturen en schulden onmiddellijk opeisbaar. In geval van regeling door wissel, dient de klant de wissel bij een bank te domicilieren, zoniet
draagt hij de kosten van zegels en innen. Uitsteltermijnen van betaling moeten als een loutere gunst beschouwd worden. De betaling
alleen beslist over de verkoop, zodat geleverde waren onze eigendom blijven, en dit ten uitdrukkelijke titel, tot de volledige betaling. De
betaling is steeds eisbaar in de stad door ons aangeduid. Onze wissels of andere betalingsmodaliteiten vormen geen afwijking aan die
attributieve clausule van rechtsbevoegdheid. Bij ontstentenis van betaling op de vervaldag:
1. Zal de verwijlintrest onmiddellijk van rechtswege beginnen lopen, vanaf de dag na de vervaldag, berekend aan de intrestvoet
van 1 % per maand, zonder onze rechten aan te tasten de vervolging van de verschuldigde sommen met alle rechtsmiddelen
in te stellen.
2. Stellen wij ons in de plaats van onze onmiddellijke kopers tegenover hun klanten, voor de betaling van onze leveringen.
3. Kunnen wij van rechtswege de leveringen schorsen en het contract verbreken. lngeval de klant geen voldoende waarborg van
betaling meer biedt of in geval van overlijden van de koper, van ontbinding van de vennootschap, van onvermogen, van
gerechtelijke vereffening of faillissement, behouden wij ons het recht voor, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling, hetzij
de nodige waarborgen te eisen, hetzij het contract te verbreken. lndien onze factuur onbetaald blijft op haar vervaldag, zal het
bedrag ervan verhoogd warden met 15 % ten titel van forfaitaire schadevergoeding met een minimum van 250 EUR.
7.

Betwistingen

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het rechtsgebied Doornik alleen bevoegd. Deze toekenning van bevoegdheid blijft van
toepassing welke de betalingsmodaliteiten zijn en zelfs in geval van meerderheid van verweerders of in geval van invrijwaringsroeping.
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