ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

I. Tegenstelbaarheid van de algemene
verkoopsvoorwaarden
Deze voorwaarden gelden uitsluitend voor
natuurlijke of rechtspersonen die handelaars
of professionals zijn. Tenzij er een specifiek
contract is ondertekend, zijn al onze verkopen
onderworpen aan deze voorwaarden. Indien
deze voorwaarden niet overeenstemmen met
die van de koper, aanvaardt deze laatste
uitdrukkelijk dat deze voorwaarden voorrang
hebben op de zijne. Deze voorwaarden
gelden zowel nationaal als internationaal.

Bijzonder geval: franco prijzen voor
leveringen op eilanden, omvatten niet de
kosten voor het maritieme transport.

schadevergoeding eisen, ongeacht de aard en
de omvang van de vastgestelde schade. Voor
goederen die op bestelling worden
vervaardigd, moet er een bepaalde termijn in
IV. Recht op annulering
acht worden genomen. Die termijn zal door
Wij behouden ons het recht voor een door
ons voor elk geval apart schriftelijk worden
ons gesloten verkoopcontract te annuleren
bevestigd en kan niet worden ingekort. Alle
indien wij als gevolg van overmacht niet in
vereiste onderdelen voor de verpakking en
staat waren om de goederen te leveren.
het transport van de materialen zijn en blijven
Overmacht betekent voor ons, bovenop de
onze eigendom en moeten op kosten van de
normale gevallen (onder andere oorlog,
koper worden terugbezorgd, bijv. pallets,
oorlogsgevaar, volledige of gedeeltelijke
stutbalken, enz.
mobilisering van het leger, overstroming,
Indien wij specifiek materiaal en gereedschap
II. Totstandkoming van het contract
vrieskou, stakingen, brand, enz.), het verbod
ter beschikking van de koper stellen, valt het
De geldigheid van onze aanbiedingen is
om te importeren of te exporteren, het
gebruik hiervan uitsluitend onder de
beperkt tot 60 kalenderdagen. Op elke
gebrek aan transportmiddelen (vrachtwagens, verantwoordelijkheid van de koper.
bestelling moeten het type, de precieze
wagons, schepen enz.), beperkingen op
Behoudens een onmiddellijk schriftelijk en
referenties (inclusief onze artikelcode) van de import of export, reglementen en beslissingen gemotiveerd voorbehoud van de koper
gekozen materialen, de hoeveelheden en de
van beroepsorganisaties, of beslissingen van
vermeld op de leveringsnota, geldt de
gewenste leveringstermijnen worden
de overheid die voor de levering aanzienlijke
overhandiging van het materiaal als erkenning
vermeld. Onze vertegenwoordigers en andere moeilijkheden zouden veroorzaken.
van de perfecte staat en de
tussenpersonen zijn niet bevoegd om in onze Wij beschouwen eveneens als overmacht de
gebruiksvoorwaarden ervan, in het bijzonder
naam verkopen of contracten te sluiten.
omstandigheden waarin wij door schuld van
wat betreft de voorzorgsmaatregelen voor
Bestellingen die door hen worden
een of meer van onze leveranciers van
een veilig gebruik. De koper kan de verkoper
opgenomen, zijn slechts geldig indien ze
grondstoffen of basismaterialen in de
om welke reden dan ook geenszins
schriftelijk door ons zijn aanvaard,
onmogelijkheid verkeren om materialen te
aansprakelijk stellen voor alles wat verband
uitgezonderd in bepaalde gevallen waarin de produceren.
houdt met deze verrichtingen op het gebied
vertegenwoordiger of tussenpersoon over de Wij behouden ons het recht voor om elk door van goederenbehandeling en gebruik,
speciale toestemming van ons bedrijf beschikt ons gesloten verkoopcontract te annuleren of inclusief de veronderstelling dat er schade is
om in onze plaats contracten te sluiten. Onze enige levering stop te zetten indien de koper
veroorzaakt door een intern gebrek van het
schriftelijke aanvaarding maakt de
niet aan de financiële voorwaarden voldoet,
ter beschikking gestelde gereedschap.
overeenkomst onherroepelijk en definitief.
indien hij zijn financiële verplichtingen ten
Leveringen franco, ongelost:
aanzien van officiële instanties niet vervult,
Tenzij expliciet anders vermeld, zijn de prijzen
III. Prijs
indien zijn solvabiliteit niet langer voldoende franco, ongelost en wordt het transport door
In geval van levering franco werf of franco
garanties biedt of indien wij verwachten dat
ons verzorgd en gecharterd/bevracht. In geval
magazijn ongelost, vindt de levering plaats
zijn solvabiliteit niet langer voldoende
van levering franco werf of magazijn,
door een volledige vrachtwagen van 25 ton.
garanties zal bieden.
ongelost, zullen wij, indien er bij de ontvangst
De levering kan eveneens worden uitgevoerd In dergelijk geval hebben wij het recht om het van het product schade wordt vastgesteld, de
door een halve vrachtwagen van 12,5 ton. In
contract volledig of gedeeltelijk te annuleren, koper vervangen in alle rechtsmiddelen
dit geval wordt er als toeslag een forfaitaire
zonder dat de koper aanspraak kan maken op waarover wij ten aanzien van de transporteur
globale vergoeding gefactureerd voor
enige schadevergoeding.
beschikken. Als er bij de ontvangst van het
bijkomende kosten als gevolg van een
product schade wordt vastgesteld, heeft de
gedeeltelijke levering.
V. Leveringen franco en af fabriek
koper het recht – voor zover dit tot doel heeft
Indien er bij de bestelling geen precieze
Algemeen:
de schade te beperken – om een onvolledig
eenheidsprijs is vermeld, wordt voor de
Alle goederen worden vervoerd op risico van deel van de levering in ontvangst te nemen,
facturatie de prijs gebruikt die geldt op die
de koper. Alle goederen die in onze fabriek
en onverminderd zijn rechten op
datum. Al onze prijzen die in deze prijslijst
worden geladen, worden beschouwd als bij
schadevergoeding.
worden vermeld, zijn exclusief belastingen.
het vertrek uit de fabriek goedgekeurd door
Voor goederen die franco moeten worden
Onze prijzen zijn gebaseerd op de prijs van de de koper, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijk
geleverd, moet het volgende op de bestelling
grondstoffen en de basismaterialen van onze van wordt afgeweken. Indien er bij de
worden vermeld:
producten, de lonen, de transportkosten, de
ontvangst van het product schade wordt
- het precieze adres van de leveringslocatie;
belastingen en taksen, evenals alle andere
vastgesteld, is het dan ook de
- de dagen en tijdstippen waarop de levering
factoren die bepalend zijn voor de kostprijs,
verantwoordelijkheid van de koper:
kan plaatsvinden, waarbij de koper zich ertoe
en die van kracht waren op het moment van
- om bij de transporteur zijn voorbehoud te
verbindt ervoor te zorgen dat er op de locatie
de sluiting van het contract. Wij behouden
maken in de vormen en binnen de termijnen
een persoon aanwezig is die bevoegd is om de
ons het recht voor om ze te verhogen als de
van de wettelijke en reglementaire
leveringsnota te ondertekenen; wij behouden
prijs van een van deze onderdelen aanzienlijk bepalingen die gelden voor het
ons elk recht op schadevergoeding voor
zou stijgen of in geval van overmacht.
transportcontract;
indien een koper de vrachtwagenchauffeur
Kortingen kunnen alleen worden toegekend
- om ons tezelfdertijd en uiterlijk binnen
geen arbeidskrachten of machines ter
volgens de voorwaarden van een schriftelijke achtenveertig uur na ontvangst via een
beschikking stelt die nodig zijn om de
overeenkomst of in toepassing van een
aangetekend schrijven met
goederen te lossen.
kaderovereenkomst en zullen op de facturen ontvangstbevestiging de aard en de omvang
De leveringsverplichting op een vaste datum
worden vermeld.
van de vastgestelde schade te melden.
vloeit uitsluitend voort uit een formeel
Indien de koper deze verplichtingen niet
akkoord van onzentwege, en in alle andere
vervult, dan kan hij van ons geen
gevallen worden de leveringen zo snel

mogelijk uitgevoerd volgens onze
productievoorschriften, de toestand van onze
voorraden en de beschikbaarheid van onze
transporteurs.
Wij stellen alles in het werk om een levering
binnen de gewenste termijnen mogelijk te
maken. Dit vormt voor ons echter geen
verplichting.
De vrachtwagen moet worden gelost binnen
een maximumtermijn van anderhalf uur na
zijn aankomst op de werf of aan het magazijn.
Elke bijkomende wachttermijn zal worden
gefactureerd. In dit opzicht wordt
uitdrukkelijk overeengekomen dat de
verklaringen van de vrachtwagenchauffeur de
doorslag geven.
De koper verbindt zich ertoe om op zijn
kosten en zijn verantwoordelijkheid de
goederenbehandelingswerkzaamheden te
verzekeren die bij de levering van de
materialen nodig zijn voor het lossen van het
voertuig. De goederen worden gelost op risico
en voor rekening van de koper. De koper
dient ervoor te zorgen dat de leveringslocatie
toegankelijk is voor deze vrachtwagen. Als de
werf of het magazijn niet op normale wijze
toegankelijk is, beschouwen wij onze
verplichtingen als vervuld wanneer wij de
goederen zo dicht mogelijk bij de werf of het
magazijn lossen.
Voorwaarden voor franco leveringen gelost
op de werf met een kraan:
Elke bestelling voor leveringen met een kraan,
voor lossing op de werf, moet door ons
schriftelijk worden aanvaard en bevestigd.
Voor dergelijke bestellingen wordt er vooraf
een akkoord gesloten over de
leveringstermijn en de prijs.

Wij bieden elke gebruiker van onze producten
gebruikshandleidingen aan die gratis kunnen
worden verkregen, ofwel bij de verkopers van
onze producten, ofwel direct op onze
maatschappelijke zetel.
Onze materialen zijn gegarandeerd in
overeenstemming met de bepalingen van het
Burgerlijk Wetboek over verborgen gebreken
en over de garantie van producten. Indien er
aanspraak wordt gemaakt op de garantie voor
verborgen gebreken, wordt uitdrukkelijk
overeengekomen dat onze aansprakelijkheid
zich beperkt tot de gratis vervanging van de
defecte producten door identieke producten,
en geen schadevergoeding of bijkomende
vergoeding omvat. De transportkosten van
deze defecte goederen komen voor onze
rekening. Indien er aanspraak wordt gemaakt
op een van de vermelde garanties,
veronderstelt dit dat de gebruiksvoorwaarden
voor de materialen strikt zijn nageleefd,
volgens de regels van de kunst, de DTU, de
Franse en de Europese normen.
VII. Huur van materiaal
Bij huuraanvragen wordt de koper in kennis
gesteld van algemene huurvoorwaarden die
gedeeltelijk afwijken van en een aanvulling
vormen op deze algemene voorwaarden. De
inontvangstneming van het gehuurde
materiaal impliceert dat er uitdrukkelijk is
overeengekomen dat de huurder de
huurvoorwaarden zonder voorbehoud
aanvaardt.

worden vermeerderd met interest van
anderhalve maal de wettelijke interestvoet.
Deze bepaling verwijst uitdrukkelijk naar de
gewijzigde wet 92-442 van 31 december
1992.
IX. Voorbehoud van eigendom
Wij behouden de eigendom van de verkochte
goederen tot de effectieve betaling van de
volledige prijs in hoofdsom en toebehoren. In
geval van doorverkoop behouden wij
eveneens de mogelijkheid om bij de nieuwe
koper de som op te eisen die overeenstemt
met de waarde van de doorverkochte
goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt
overgedragen op de doorverkoopprijs.
Vanaf de levering van de goederen draagt de
koper alle risico's, met inbegrip van toeval en
overmacht, en staat hij in voor de bewaring.
De wanbetaling van een der verschuldigde
bedragen op de vervaldag kan de
terugvordering van de goederen tot gevolg
hebben.
Indien de goederen worden teruggevorderd,
komen de kosten voor het transport, de
behandeling, de verpakking, de taksen, de
gerechts- en verzekeringskosten, enz.
uitsluitend voor rekening van de koper.

X. Juridisch stelsel en toepasselijk recht
De overeenkomsten die tussen ons en de
koper worden gesloten, vormen
verkoopcontracten en geenszins contracten
voor de huur van werkzaamheden of
vergelijkbare contracten. De levering van de
VIII. Betalingsvoorwaarden en boeteclausule werktekeningen of aanwijzingen voor de
Tenzij anders overeengekomen, zijn alle
plaatsing vertegenwoordigt geen afwijking
facturen contant betaalbaar binnen acht
van deze bepaling.
dagen na factuurdatum, met een korting
Bijgevolg zijn wij niet voornemens om enige
VI. Gebruik van de materialen en garanties
waarvan het tarief in een andere
kosten van de volgende types voor onze
Onze materialen zijn bouwmaterialen en zij
overeenkomst is vastgesteld, berekend op het rekening te nemen: voorlopige
mogen uitsluitend voor deze doeleinden
nettobedrag van de factuur zonder
opmetingsopgave en kostenraming, proworden gebruikt. Tenzij anders
belastingen. Deze korting kan alleen worden
ratarekening, technische controle, loodsgeld,
overeengekomen is de kwaliteit van de
gecrediteerd als wij de volledige betaling
enz., aangezien al deze kosten logischerwijze
materialen de normale kwaliteit. De kwaliteit uiterlijk binnen de bovenvermelde termijn
voortvloeien uit een contract voor de huur
moet voldoen aan de geldende normen in de ontvangen.
van werkzaamheden. Op dezelfde wijze kan
bouwsector. Bij aanbiedingen en leveringen
Indien er niet contant wordt betaald, moeten er op onze facturen ook geen garantie
volgens staal, dient het staal uitsluitend om
de facturen, in overeenstemming met de
worden ingehouden. De contractuele relaties
een gemiddelde kwaliteit, kleur, enz. vast te
overeenkomst voor de opening van een
die ons verbinden met onze kopers en
stellen van de goederen die moeten worden
rekening, zestig dagen na factuurdatum
leveranciers worden uitsluitend beheerst
geleverd.
worden betaald, netto en zonder korting. Als door eventuele specifieke contracten of door
Voor zover wij hebben deelgenomen aan de
uitdrukkelijk een gespreide betaling is
deze algemene voorwaarden indien er geen
berekening van de te gebruiken
overeengekomen, en enige van deze
specifieke contracten zijn, en zijn in ieder
hoeveelheden, kunnen wij niet aansprakelijk
termijnen laattijdig wordt betaald, wordt de
geval uitsluitend onderworpen aan de
worden gesteld voor de juistheid van onze
betaling ipso facto en zonder
verplichte Franse richtlijnen.
cijfers, aangezien dit gewoon een aan de
ingebrekestelling vervroegd opeisbaar.
koper verleende dienst betreft en een
XI. Bevoegde rechtbanken
schatting vertegenwoordigt. Schade die wordt In alle gevallen waarin wij genoodzaakt zijn
Elk geschil dat ontstaat over een contractuele
veroorzaakt door een fout in deze
een gerechtelijke of buitengerechtelijke
relatie met onze kopers, valt, ongeacht de
beoordeling kan ons in geen geval ten laste
procedure aan te spannen om onze rechten af oorsprong en zelfs in geval van een vordering
worden gelegd. Het is de taak van de koper
te dwingen, ongeacht of het een betaling
tot vrijwaring in of geval van meerdere
om de berekeningen en de hoeveelheden te
betreft, een aangifte van schuldvordering, een verweerders, onder de exclusieve
controleren en hij blijft daarvoor
terugvordering of meer in het algemeen enige bevoegdheid van de rechtbanken van de
verantwoordelijk.
handeling van dit type, zal de vordering
gerechtelijke rangregeling die valt onder de
automatisch en zonder ingebrekestelling
handelsrechtbank van Rijsel. Deze bepaling

geldt eveneens in kort geding. In geval van
geschil zijn alleen de bovenvermelde
verkoopsvoorwaarden van toepassing, en zijn
de voorwaarden van de koper uitgesloten.
XII. Ondeelbaarheid
Deze voorwaarden vormen een ondeelbaar
geheel. Als een van de bepalingen van deze
voorwaarden echter om welke reden ook
ongeldig zou worden verklaard, blijven de
overige bepalingen uitdrukkelijk van kracht.

