ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 algemeen:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen tussen
de opdrachtgever en de opdrachtnemer. De ondertekening
van de overeenkomst houdt de aanvaarding van deze
voorwaarden in.
Artikel 2 aanbiedingen en offertes:
Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Alle in de offerte
of aanbieding vermelde prijzen en andere gegevens zijn
uitsluitend bindend indien dit schriftelijk is medegedeeld.
Artikel 3 meerprijs:
Wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen werken
kunnen aanleiding geven tot prijswijzigingen.
Artikel 4 leverings- en uitvoeringstermijnen:
De opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen zijn niet
bindend en worden slechts ten titel van de inlichting
opgegeven. Een vertraging in de levering of de uitvoering
leidt niet tot de nietigheid of de ontbinding van de
overeenkomst. Een vertraging is geen aanleiding tot
schadevergoeding. . Bij de levering dient er rekening
gehouden te worden met de gebruikelijke vertragingen
eigen aan de aard van de industrie of handel, en is VDB
geenszins aansprakelijk, tenzij anders schriftelijk
overeengekomen. De goederen worden vervoerd op kosten
en op risico van de afnemer
Artikel 5 betalingsvoorwaarden:
De betaling van de door Leverancier geleverde zaken zal
dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. De
betaling zal – tenzij door Leverancier anders aangegeven
op de factuur – dienen te geschieden in België en wel op
een door Leverancier aangehouden bankrekening bij een
(vestiging van een) in België gevestigde bank.
Iedere betaling, die onbetaald blijft op de vervaldag, wordt
van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd
met een intrest van 12% per jaar tot volledige terugbetaling
en een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 12% van het
totale factuurbedrag, zelfs bij toekenning van termijnen
van respijt en dit onverminderd de bepalingen van de Wet
van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties welke als
cumulatief gelden ten aanzien van de bepalingen in deze
Algemene Voorwaarden. Het niet betalen van de facturen
op de vervaldag of het niet respecteren van een onderling
overeengekomen betalingsplan heeft het gevolg dat alle
bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden en
dat de Leverancier het recht krijgt om lopende opdrachten
en/of contracten onmiddellijk op te schorten of stop te
zetten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 6 mogelijke klachten:
Elke klacht dient uiterlijk binnen de 48 uren aan de
opdrachtnemer te worden gemeld per aangetekend
schrijven. Klachten dewelke niet binnen deze termijn
worden meegedeeld zijn onontvankelijk.
Artikel 7 uitsluiting en beperking van
aansprakelijkheid:
Voor alle schade van de Afnemer, veroorzaakt door aan
Leverancier toerekenbaar tekortkomen in de nakoming
van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van
Leverancier, behoudens in het geval van opzet of bewuste
roekeloosheid van de directie of leidinggevende
ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van
dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot de
overeengekomen prijs van het door Leverancier verkochte
en geleverde.
Voor alle indirecte schade, behoudens in geval van opzet
of bewuste roekeloosheid van de directie of van
leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op
grond van dwingendrechtelijke bepalingen, niet
aansprakelijk.
Artikel 8 schadevergoeding:
Indien na de ondertekening van de bestelbon de werken
niet uitgevoerd kunnen worden door de fout van de
opdrachtgever, is de betaling van de reeds gemaakte
kosten en een forfaitaire schadevergoeding van 10%
verschuldigd.
Artikel 9 ontbinding:
Indien Afnemer, niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig aan
enige verplichtingen voldoet welke voor hem uit de
overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van
faillissement (aanvraag), staking van betaling,
gerechtelijke reorganisatie of liquidatie van het bedrijf van
de Afnemer, (aanvraag tot) toelating tot een wettelijke
schuldsaneringsregeling of het onder bewind stellen van
de Afnemer, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, is
deze van rechtswege in verzuim.
Artikel 10 eigendomsvoorbehoud
De door Leverancier geleverde zaken blijven Leveranciers
volledige eigendom totdat de Afnemer zijn volledige
betalingsverplichting voldaan heeft.
Artikel 11 toepasselijk recht en bevoegdheid:
Onderhavige voorwaarden worden beheerd door het
Belgisch recht. Alle geschillen met betrekking tot de
uitvoering of interpretatie van huidige voorwaarden vallen
onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van
Tongeren.
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