ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Elke bestelling die ons gedaan wordt, elke transactie of overeenkomst waarbij wij partij zijn, wordt beheerst door onze algemene voorwaarden,
ongeacht ieder strijdig beding van onze correspondenten of medecontractanten, behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke, afwijkende of
tegengestelde bepaling door ons ondertekend. Zelfs in geval van afwijking of van tegenstrijdige bepaling blijven onze voorwaarden van toepassing
op alle punten die door gezegde afwijking en/of strijdige bepaling niet uitdrukkelijk geviseerd worden.
2. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de klant de hier verduidelijkte algemene voorwaarden aanvaardt door het enkele feit van zijn bestelling,
op welke wijze deze ook geschiedt, hetzij schriftelijk, telefonisch, via telefax of e-mail. Deze voorwaarden gelden voor alle transacties en
overeenkomsten met ons afgesloten en door ons of middels onze tussenkomst uitgevoerd. Feitelijke afwijkende gedragingen onzerzijds of door
onze medecontractant aanvaard, zelfs indien meerdere malen voorkomend verlenen deze laatste geen enkel recht er zich op te beroepen en
vormen derhalve geen enkel verworven recht.
3. De overhandiging van onze prijzen, tarieven en algemene of bijzondere voorwaarden, evenals van offertes, scheppen onzerzijds geen verbintenis.
Elk aanbod wordt verstaan "behoudens verkoop". Elke bestelling bindt onze klant, maar bindt ons slechts in zover zij op onze zetel geregistreerd
werd en na schriftelijke bevestiging,. levering of facturatie door ons, en zulks voor zover uitgaande van een daartoe bevoegde gevolmachtigde.
Indien voorafgaandelijk geen schriftelijke bestelbon opgesteld wordt, zullen de verzendingsnota, de leveringsnota of de facturatie gelden ais
bevestiging van de bestelling.
4. De leverings- en bevoorradingstermijnen worden ten indicatieve titel opgegeven, zonder waarborg van levering of bevoorrading op vaste datum Een
levering buiten termijn kan geen aanleiding geven tot enige vordering tot schadevergoeding te onzen laste, noch tot beëindiging van de
overeenkomst/transactie te onze grieve, noch tot weigering van waar. In geval van overmacht, welke het onmogelijk maakt ons contract na te leven,
behouden wij ons het recht voor er een einde aan te stellen, zonder mogelijkheid van verhaal noch vergoeding voor de klant.
5. Onze verkochte waren blijven onze uitsluitende eigendom tot de volledige betaling van het verschuldigd bedrag, prijs, interesten en eventuele
kosten zelfs indien gezegde waren die geleverd werden aanpassingen of wijzigingen zouden ondergaan hebben. Inmiddels verbiedt onze
medecontractant zich formeel de waar te verkopen, te verhuren, uit te voeren, in pand te geven of er op enigerlei wijze over te beschikken, tenzij
mits ons voorafgaandelijk akkoord en uitsluitend te onzen bate, en er enige wijziging aan te brengen. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud
worden vanaf de verkoop alle risico's en gevaren verbonden aan de verkochte waar overgedragen op onze medecontractant. Onze
medecontractant neemt ais enige de verantwoordelijkheid verbonden aan de bewaring en het gebruik van de zaak. Hij is de enige aansprakelijke
voor de schade aan derden veroorzaakt door het feit van de verkochte waar. Hij vrijwaart ons tegen ieder verhaal van derden en zal ons vergoeden
voor elke veroordeling die te onzen laste uitgesproken zou worden.
6. Elke klacht, van welke aard ook, met betrekking tot onze waar zal ons op straffe van verval bij aangetekend schrijven moeten toekomen binnen de
acht dagen na de levering. Wij verwerpen iedere aansprakelijkheid met betrekking tot vergissingen of fouten die het gevolg zijn van wazige,
onvolledige, slecht opgestelde, tegenstrijdige of mondeling meegedeelde informaties
7. Wij behouden ons het recht voor onze samenwerking op te schorten indien onze medecontractant zijn facturen niet regelmatig betaalt of indien hij
geen voldoende waarborg meer biedt. Zo ook behouden wij ons het recht voor aan het contract van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
einde te stellen in geval van niet-betaling van onze facturen, van faling, van insolvabiliteit of van om het even welke wijziging van het juridische
statuut van onze medecontractant.
8. Onze facturen zijn betaalbaar op de vervaldatum zoals vermeld op de factuur. In geval van niet-betaling op de vervaldag zullen onze facturen
onmiddellijk vanaf deze datum ambtshalve, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling aanleiding geven tot een verwijlinterest
van 10% per jaar. Bovendien komen partijen uitdrukkelijk overeen dat in geval van niet-betaling op de vervaldag het bedrag van de factuur ten titel
van forfaitaire en niet-herleidbare schadevergoeding van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vermeerderd zal worden met 15
% met een minimum van € 50,00, zulks bij toepassing van artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek. In geval één enkele factuur op haar vervaldag
niet betaald wordt, wordt het totaal debiteursaldo, om welke reden ook verschuldigd van onze medecontractant onmiddellijk en integraal opeisbaar,
zonder ander formalisme. Dit geval omvat eveneens facturen voor dewelke een betalingstermijn zou toegestaan geweest zijn.
9. Onze agenten zijn niet bevoegd om betalingen in ontvangst te nemen. De eventuele ontvangstbewijzen of wissels dienen ondertekend te worden
door een bestuurder, of door een directeur, of door het hoofd van onze boekhoudkundige diensten, of, in zijn afwezigheid, door een behoorlijk
gevolmachtigd persoon.
10.Ingeval van loutere en eenvoudige verhuring van ons materieel ze waar:
a. zullen twee verwijlen van betaling in hoofde van onze medecontractant ons de mogelijkheid bieden het contract eenzijdig te verbreken, zonder
enigerlei vergoeding of opzeg, hetzij mits terugname van hetde in huur gegeven materieelwaar onder voorbehoud van schadevergoeding die
forfaitair op 15 % bepaald wordt van de nieuwwaarde van ons materieelze waar, B.T.W. inbegrepen, met een minimum van € 50,00, hetzij mits
onmiddellijke betaling, door onze medecontractant, van de nieuwwaarde van onze waar, B.T.W. inbegrepen.
b. De huur neemt aanvang vanaf de datum van afhaling voor een periode van minimum één maand. Ten minste 8 dagen vóór het verstrijken van de
huurperiode, zal de medecontractant ons de terugkeer van het materieel melden. Wordt met deze vooropzeg geen rekening gehouden, dan loopt
het huurcontract, met stilzwijgend akkoord, verder aan dezelfde voorwaarden, voor een nieuwe periode van een maand, en dit van maand tot
maand. Bij teruggave is cliënt verplicht het verhuurde materieel in onbeschadigde en gereinigde staat terug aan ons te leverenBij het terug
binnenbrengen, zal het materieel degelijk schoongemaakt zijn, en in goede staat verkeren.. De controle (hoeveelheid en kwaliteit) gebeurt
uitsluitend in onze magazijnen. Ontbrekend of beschadigd materieel zal aan de in voege zijnde tariefprijs worden verrekend.
c. In geen geval, tenzij ons voorafgaandelijk akkoord, mag het aan onze medecontractant in huur gegeven materieel naar een andere werf worden
overgebracht.
d. AIle de risico'’s dienen moeten worden gedekt te worden door onze medecontractant of door de uiteindelijke klant, en dit vanaf het ogenblik van de
de ter beschikkingstelling van het materieel in onze magazijnen . Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af aangaande ongevallen of gevolgen hiervan
welke zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van het gehuurd materieel.De transporten uitgevoerd voor rekening van onze medecontractant of
uiteindelijke klant gebeuren enkel en uitsluitend op zijn/haar verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan de telling van het klaargemaakte materieel niet
gecontesteerd worden bij aankomst op de werf. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af aangaande ongevallen of gevolgen hiervan welke zouden
kunnen voortvloeien uit het gebruik van het gehuurd materieel.
e. Het in huur gegeven materieel blijft onze volledige eigendom.
11.AI onze overeenkomsten zijn geacht te Nijvel opgesteld te zijn. Alleen de rechtbanken van Nijvel zijn bevoegd om bij uitsluiting kennis te nemen
van ieder geschil, zelfs in geval van pluraliteit van verweerders, van in vrijwarings- of in tussenkomstroeping. Onze overeenkomsten worden
uitsluitend door het Belgisch recht beheerst.

