ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Al de afleveringen en uitgevoerde werken door onze firma zijn onderworpen aan de
hierna beschreven verkoopsvoorwaarden.
Elke afwijking hiervan moet schriftelijk overeengekomen worden en door ons
uitdrukkelijk aanvaard worden.
1. Definities
In deze voorwaarden en bij de toepassing daarvan wordt verstaan onder :
a) leverancier : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zeilmakerij M. Knuysen
b) de klant : iedere wederpartij van de leverancier
c) aflevering : ter beschikkingstelling of feitelijke inbezitstelling
2. Offerten
Al onze offerten zijn vrijblijvend. Wat de prijzen en de voorwaarden betreft
verbinden zij ons slechts voor de duur, vermeld in de offerte. Bij gebreke van deze
vermelding kunnen zij op elk ogenblik eenzijdig door ons gewijzigd worden.
3. Bestellingen
Telefonische en mondelinge bestellingen kunnen niet betwist worden.
Indien er na levering van telefonische of mondelinge bestellingen wijzigingen aan of
hermaking van de goederen gewenst is zullen deze kosten worden aangerekend
aan de klant, ook de eerst geleverde goederen, die mondeling of telefonisch
besteld werden, worden gefactureerd.
4. Leveringstermijnen
De leveringstermijnen worden slechts opgegeven ten titel van aanduiding en
zonder enige verbintenis. Ze vangen slechts aan bij ontvangst van een regelmatige
en volledige bestelling. Ze worden in ieder geval verlengd in geval van laattijdige
toezending van documenten en inlichtingen, noodzakelijk voor de goede
afhandeling van de uitvoering, zelfs indien deze vertraging niet aan de klant te
wijten is.
Het niet naleven van de vermelde leveringstermijn kan in geen geval ingeroepen
worden voor het bekomen van schadevergoeding of verbreking van de
overeenkomst of bestelling.
Overmacht en daden, die te wijten zijn aan onze onderaannemers, leveranciers,
vervoerders of verzenders, geven aan onze firma het recht op gehele of
gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst of bestelling of tot schorsing van de
uitvoering ervan, zonder recht op enige schadevergoeding in hoofde van de klant.
5. Vervoer
Al onze verkopen gebeuren vertrek uit onze magazijnen of werkhuizen, welke ook
de modaliteiten van levering mogen zijn. De vervoerkosten zijn steeds ten laste van
de klant. Wanneer de leverancier zich met het vervoer belast, handelt hij enkel als
lasthebber van de klant.
De goederen reizen steeds op risico van de klant, zelfs indien de vervoerkosten ten
onze lasten zijn.
6. Eigendomsvoorbehoud
Door de leverancier aan de klant verkochte goederen, blijven in eigendom aan de
leverancier toebehoren, tot het moment dat door de leverancier van de klant
volledige betaling van al hetgeen terzake van de desbetreffende afgeleverde
goederen of eerder afgeleverde goederen verschuldigd is, ontvangen is.
Het is aan de klant niet toegestaan om enig pandrecht of ander beperkt recht te
vestigen op door de leverancier verkochte en afgeleverde goederen waarvan de
klant het eigendom nog niet verkregen heeft.
Het is aan de klant toegestaan, om door de leverancier verkochte en afgeleverde
goederen, waarvan de klant het eigendom nog niet verkregen heeft, in het kader
van diens normale bedrijfsuitoefening te verkopen en/of vervreemden, zulks onder
de uitdrukkelijke voorwaarde, dat de klant de vordering die hij uit hoofde van
laatstgenoemde koop/verkoop of vervreemding jegens een derde verkrijgt op eerste
schriftelijk verzoek aan de leverancier zal verpanden.
De klant is verplicht om alle maatregelen te treffen, die noodzakelijk zijn ter
bescherming van de goederen die nog in eigendom aan de leverancier toebehoren.
De klant is verplicht om in geval van beslag de beslagleggende
gerechtsdeurwaarder en in het geval van faillissement de faillissementscurator
onverwijld van het eigendomsrecht van de leverancier op de hoogte te stellen.
7. Waarborg en klachten
Klachten moeten schriftelijk ingediend worden, binnen de acht dagen na levering
van de goederen.
Ons materieel is gedurende 3 maanden vanaf de leveringsdatum gewaarborgd
tegen constructiefouten. De waarborg beperkt zich tot de kosteloze vervanging van

erkend gebrekkige stukken.
Verzendingskosten, montagekosten, gebruiksderving en alle andere bijkomende
kosten blijven voor rekening van de klant. Onze firma kan in geen enkel geval
aansprakelijk gesteld worden voor tintverschillen, voor alle mogelijke verkleuringen
of schimmels in de materialen die gebruikt worden. De waarborg vervalt indien de
koper veranderingen aanbrengt of herstellingen uitvoert aan de geleverde goederen
zonder voorafgaande toelating van onze firma alsook in geval van ondeskundig
gebruik en onvoldoende onderhoud.
Elke garantie vervalt en de leverancier draagt geen enkele verantwoordelijkheid
wanneer wordt vastgesteld dat onoordeelkundige of foutieve behandeling heeft
plaatsgevonden of wanneer de montage niet vakkundig is gebeurd.
De waarborg geldt niet voor herstellingen.
Fouten in constructies, herstellingen of andere werken door onze firma uitgevoerd,
worden in overleg gerepareerd, maar kunnen evenals leveringstermijnen, nooit
aanleiding geven tot het eisen van welke schadevergoeding ook.
8. Betalingen
Onze facturen zijn contant betaalbaar, netto zonder korting, op de zetel van onze
vennootschap.
In geval van niet-betaling op de overeengekomen vervaldag zal het bedrag van de
factuur, of het onbetaalde deel ervan rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling verhoogd worden met de verwijlinteresten à rato van 1,25% per
maand tot de volledige betaling.
Bovendien zal de klant, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, van rechtswege
en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een bedrag dienen te betalen van 10%
van het factuurbedrag, of van het nog verschuldigde saldo ervan, met een
minumum van € 25.
De acceptatie van wissels houdt geen schuldvernieuwing in en evenmin een
afwijking van hetgeen de plaats van betaling betreft. Ingeval van protest van een
wissel, verbindt de klant zich ertoe alle hieruit voortvloeiende kosten te betalen.
Bovendien zal het bedrag van de wissel van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling, verhoogd worden met de verwijlinteresten à rato van 1,25% per
maand vanaf de facturen, mag betaald worden, onder vorm van afkortingen, geeft
het in gebreke blijven van één enkele storting op de vervaldag, ons het recht het
overblijvend saldo onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te
vorderen. Wat ook de hoedanigheid van de verkoop is, contant of op krediet, de
eigendom van de verkochte leveringen blijft toebehoren aan de firma en de koper
zal er slechts wettelijk eigenaar van worden na integrale betaling van de
verkoopprijs, de gebeurlijke interesten en de gebeurlijke schadevergoeding.
9. Tekortkoming/verzuim/ontbinding
Indien een klant één of meer van zijn verplichtingen jegens de leverancier niet
nakomt of in strijd daarmee handelt, indien hij in staat van faillissement wordt
verklaard, indien hij surséance van betaling aanvraagt, indien hij onder curatele
wordt gesteld, indien hij mocht komen te overlijden, indien hij overgaat tot liquidatie
van zijn zaken of bedrijf of indien te zijnen laste gelegd wordt conservatoir dan wel
executoriaal beslag, heeft de leverancier het recht om de verkoopovereenkomst of
het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan te ontbinden zonder dat rechterlijke
tussenkomst vereist zal zijn en om het reeds afgeleverde, voor zover onbetaald,
terug te vorderen, onverminderd zijn recht op vergoeding van schade, kosten en
intrest.
Bij niet-nakoming van één zijner verplichtingen is de klant in verzuim door het enkel
verstrijken van een overeengekomen termijn zonder dat enige sommatie of
ingebrekestelling vereist zal zijn.
10. Kosten
Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met verzuim of enige andere
tekortkoming aan de zijde van de klant, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk en
daarenboven de kosten van eventuele deurwaardersexploten en de kosten
verbonden aan een faillissementaanvrage komen ten laste van de klant.
11. Verbreking van de verkoop
In geval de klant zijn verbintenissen niet nakomt, binnen de acht dagen na een
ingebrekestelling, heeft onze firma het recht de overeenkomst te verbreken. De
verbreking van de overeenkomst brengt voor de klant de verplichting mede een
schadevergoeding te betalen, gelijk aan 30% van het bedrag van de bestelling,
vermeerderd met de reeds gedane kosten.
12. Geschillen
Voor alle geschillen tussen partijen zijn alleen de rechtbanken van onze
maatschappelijke zetel bevoegd.

