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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN N.V. ALURAL BELGIUM

ALGEMEEN : Behoudens afwĳkingen uitdrukkelĳk schriftelĳk door ons aanvaard, worden al onze verkopen beheerst door onderhavige algemene voorwaarden,
niettegenstaande alle andersluidende bepalingen voorkomende op ieder stuk of briefwisseling die ons zou toegezonden worden.
Door het overmaken van een bestelbon of bewĳs van ontvangst van de goederen of aanvaarding van de factuur, verklaart de klant zich akkoord met onderhavige
verkoopsvoorwaarden met uitsluiting van alle andere, de zĳne inbegrepen.

1. Onze prĳsopgaven en bestekken zĳn steeds vrĳblĳvend, zonder verbintenis
en slechts tĳdelĳk. De N.V. Alural Belgium behoudt zich het recht voor de
prĳzen te herzien ongeacht hoever de uitvoering van het order gevorderd
is, indien zich een verhoging van lonen, grondstofprĳzen, taksen, belastingen of andere situaties zouden voordoen. De prĳzen die vermeld zĳn,
behoudens anders vermeld, zĳn prĳzen exclusief BTW of andere heﬃngen
of belastingen.

2. De leverings- en uitvoeringstermĳnen worden enkel ten titel van inlichting
gegeven. Het overschrĳden van deze termĳnen kan ons nooit tot schadevergoeding verplichten.

3. De levering geschiedt in onze instellingen. De goederen reizen steeds
voor rekening en op risico van de koper/opdrachtgever. De geleverde
goederen worden verondersteld bĳ de afhaling door de koper/opdrachtgever te zĳn onderzocht en goedgekeurd.

4. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde goederen en werken
moeten schriftelĳk bĳ ons toekomen binnen de 8 dagen na de levering.
Na verloop van deze termĳn, en wanneer geen klacht ons schriftelĳk
bereikte, wordt de levering als deﬁnitief aanvaard aanzien.

5. Ook in geval van absoluut forfait zullen alle werken die niet in onze prĳsoﬀerte uitdrukkelĳk vermeld zĳn, o.m. ten gevolge van verkeerde instructies,
worden uitgevoerd als bĳkomend werk. Elke wĳziging aangebracht door
de klant/opdrachtgever brengt van rechtswege een verlenging van de
uitvoeringstermĳn met zich mee.
De verkochte goederen, al dan niet bewerkt, blĳven eigendom van
N.V. Alural Belgium zolang de factuur m.b.t. de geleverde goederen en/of
prestaties niet werden betaald.

6. De persoon welke de bestelling verricht blĳft persoonlĳk verantwoordelĳk
inzake betaling indien de rekening op zĳn/haar verzoek op naam van derden
dient opgesteld.

7. De contractant die verzaakt aan de uitvoering van het contract is gehouden
een schadevergoeding te betalen van 25% van de overeengekomen som.

8. Lichte verschillen in kleur en glans worden niet beschouwd als gebrek in
de conformiteit. De goederen zĳn slechts gewaarborgd indien door de
N.V. Alural Belgium een bĳgevoegd garantiebewĳs werd afgeleverd.
Deze waarborg geldt nooit in geval van beschadiging veroorzaakt door
personen die niet tot de onderneming behoren.
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9. Onze facturen zĳn contant betaalbaar, ongeacht de wĳze waarop betaald
wordt, zelfs indien wĳ op de koper wissels trekken of betaling door een
ﬁnanciële instelling laten ontvangen. Vanaf factuurdatum zal, zonder
voorafgaande ingebrekestelling, van rechtswege, een conventionele vergoedende intrest verschuldigd zĳn van 12 % op jaarbasis en dit tot algehele
betaling. Bĳ niet-tĳdige betaling van een factuur zullen alle andere nog
niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

10. Eventuele klachten met betrekking tot onze facturen moeten schriftelĳk
bĳ ons toekomen binnen de 8 dagen na factuurdatum. Na verloop van
deze termĳn, en wanneer geen klacht ons schriftelĳk bereikte, worden
alle in de factuur opgenomen gegevens en voorwaarden als uitdrukkelĳk
aanvaard aanzien.

11. Bĳ gebrek aan contante betaling van een factuur door de koper/opdrachtgever hebben wĳ het recht alle nog niet uitgevoerde leveringen of
werken onmiddellĳk op te schorten en met deze koper de nog lopende
overeenkomsten eenzĳdig te verbreken. N.V. Alural Belgium heeft een
retentierecht op de door de koper/opdrachtgever binnengebrachte goederen tot regeling is tussengekomen van om het even welke schuldvordering die zĳ tegen de koper/opdrachtgever heeft. Het uitoefenen van dit
retentierecht zal door de koper/opdrachtgever niet als een verbreking
van het contract kunnen worden beschouwd.

12. In geval de koper, zonder redelĳke en aannemelĳke reden, langer dan 15
dagen na factuurdatum in gebreke blĳft de factuur te vereﬀenen is er
door hem automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een
conventioneel vastgelegde forfaitaire vergoeding van 10 % op de niet betaalde bedragen verschuldigd met een minimum van 50 Euro en een
maximum van 2.500 Euro, dit boven alle intresten en welkdanige kosten,
inningskosten en gerechtskosten (cfr. art. 1139 en 1147 B.W.).

13. In geval van betwisting zĳn, afhankelĳk van de waarde van de vordering,
alleen de Vredegerechten te Brugge en de Rechtbanken van Koophandel
en Eerste Aanleg te Brugge bevoegd.
14. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

