Algemene verkoopsvoorwaarden
DEFINITIES:
1. Verkoper: Busbar Systems Belgium BVBA,
Ploegsebaan 84, 2930 BRASSCHAAT
2. Koper: hij die mondeling en/of schriftelijk een
contract sluit met de verkoper.
3. Koopwaar: het producten- en dienstengamma van de
verkoper.
ONDERHANDELINGEN:
4.

Offertes en prijslijsten verspreid door de verkoper zijn
louter informatief en bevatten geen gegevens in rechte
tussen koper en verkoper afdwingbaar. Zij gelden niet
als aanbod, in het bijzonder wat de prijzen van lonen
en materialen betreft.

5.

Orders en verkoopsvoorwaarden van de koper zijn
slechts verbindend voor de verkoper indien zij
schriftelijk door de verkoper zijn aanvaard.

ANNULATIE VAN ORDERS:
6.

Behoudens het geval waarin een fout in hoofde van de
verkoper wordt aangetoond, geeft elke annulatie,
zowel gehele als gedeeltelijke, van een order de
verkoper recht op een schadevergoeding die forfaitair
op 15 % van de maatstaf van heffing van het order en
minimaal op 5.000 BEF wordt bepaald, onverminderd
de rechten van de verkoper om de uitvoering van het
order te eisen..

EIGENDOMSOVERDRACHT en RISICO:
7.

Koopwaar wordt eigendom van de koper, na volledige
betaling ervan. Bij gedeeltelijke betaling van een order
blijft de verkoper eigenaar van het niet-betaalde deel
van dat order.

8.

Behalve anders schriftelijk overeengekomen geschiedt
de overdracht van het risico voor beschadiging en
verlies bij het verlaten van de koopwaar van de
gebouwen van de verkoper of na ingebrekestelling
door de verkoper aan de koper tot afname of
uitlevering van de bestelde koopwaar.

LEVERING:
9.

De leveringstermijn en plaats wordt per artikel bepaald
bij de verkoop. De opgegeven leveringstermijn is
benaderend, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen. Bij gebreke van vermelding van
leveringstermijn is deze onbepaald en kan
laattijdigheid niet worden ingeroepen.

10. Wordt ten aanzien van een afgesproken
leveringstermijn gelijkgesteld met overmacht en
rechtvaardigt het niet nakomen van een bedongen
leveringstermijn:
- Het niet voltooid zijn van werken van inrichting der
lokalen, werven of gronden bestemd om verbonden te
worden met de koopwaar van de verkoper.
- Het niet naleven door de koper van de afgesproken
betaalvoorwaarden.
- Stakingen in de ondernemingen van leveranciers.

KLACHTEN:
11. Klachten wegens zichtbare gebreken aan de koopwaar
dienen binnen de acht dagen na de levering schriftelijk
kenbaar te worden gemaakt aan de verkoper. De
poststempel bepaalt of de klacht bijtijds was.
12. Retourzendingen dienen in onderling overleg en na
het ontvangen van een schriftelijke toestemming van
de verkoper te geschieden. De toestemming tot
retourzending impliceert nooit erkenning van
aansprakelijkheid.
13. De vrijwaringsplicht m.b.t. verborgen gebreken in de
verkochte koopwaar strekt zich niet verder uit dan
deze van de leveranciers van de koopwaar aan de
verkoper. De waarborg is hoe dan ook beperkt tot
vervanging of herstelling van de gebrekkige koopwaar.
14. In geen geval kan de verkoper aansprakelijk worden
gesteld voor schade die voortvloeit uit schokken,
storingen op voedingslijnen, hetzij door chemische,
hetzij door elektro-chemische invloeden. Elke
herstelling, wijziging of tussenkomst uitgevoerd door
personen vreemd of niet uitdrukkelijk erkend door de
verkoper, heeft het vervallen van de waarborg tot
gevolg.
BETALING:
15. Koopwaar dient bij levering contant betaald te
worden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd
overeengekomen.
16. Niet-betaling op de betaaldag, geeft de verkoper
zonder ingebrekestelling recht op interest over het
niet-betaalde bedrag. De gehanteerde interestvoet
wordt bepaald aan de hand van de interestvoet
gehanteerd voor het verkrijgen van een onmiddellijk
kaskrediet ter waarde van het openstaand
factuurbedrag, zonder dat de aldus verkregen
interestvoet kleiner kan zijn dan 1,5 % per maand.

17. Vanaf de eerste aanmaning wegens het niet tijdig
betalen van koopwaar heeft de verkoper het recht om
of toekomstige leveringen aan de koper zonder
ingebrekestelling stop te zetten of de kwantiteit van
toekomstige leveringen naar eigen goeddunken te
beperken. Na de aanmaning, heeft de verkoper recht
op betaling van schadevergoeding wegens verhoogde
administratiekosten.
De verhoogde administratiekosten worden forfaitair
als volgt bepaald:
- factuurbedrag ≤ 30.000 (excl. BTW) : 3.000,- factuurbedrag tussen 30.000 en 200.000: 10%
factuurbedrag
- factuurbedrag > 200.000 BEF: 25.000,18. Bij niet-betaling op de betaaldag kan de koper zich
nadien van zijn schuld bevrijden door ondertekening
van een cheque, geaccepteerde wissel of orderbrief.
De kosten die uit het gebruik van deze betaalmiddelen
voortvloeien zijn ten laste van de koper. Ook na de
laattijdige betaling behoudt de verkoper mits
ingebrekestelling de rechten bepaald in punt 16 en 17.

19. Ieder geschil zal beslecht worden voor de hoven, en
rechtbanken territoriaal bevoegd voor de woonplaats
van de verkoper.

