ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1

Toepassingsgebied

1.1.

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen,
overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van, met en door de NV ABRISO. Zij maken
integraal deel uit van elke overeenkomst die met de klant wordt afgesloten.

1.2.

De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten. De klant wordt geacht de
algemene voorwaarden van de NV ABRISO zoals hierna bedongen te kennen en te aanvaarden door
het enkele feit van het plaatsen van een bestelling en/of de ontvangst van de factuur.

Artikel 2
2.1.
2.2.

Onze prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis van onzentwege. De NV ABRISO
is enkel gebonden door een door de klant schriftelijk overgemaakte en door de NV ABRISO
aanvaarde bestelling.
Alle wettelijke taksen en lasten vallen ten laste van de klant.

Artikel 3
3.1.

Offertes - Prijzen

Leveringsmodaliteiten - Inontvangstname

De leveringstermijnen zijn te goeder trouw, doch slechts bij benadering opgegeven en binden de NV
ABRISO niet, tenzij er voorafgaandelijk en schriftelijk werd overeengekomen deze als essentieel
bindend te beschouwen. Omstandigheden als staking, brand, machinedefect, onregelmatige
bevoorrading, interne organisatieproblemen, lock out, ontploffingen, overstromingen, … evenals alle
omstandigheden die de levering bemoeilijken of vertragen worden beschouwd als vormen van
overmacht. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van deze algemene voorwaarden van
toepassing.
Wijzigingen aan de bestelling in opdracht van de klant betekenen automatisch dat de initieel
vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

3.2.
3.3.

3.4.

Extra kosten die veroorzaakt worden door het feit dat de klant een kortere leveringstermijn dan de
normale leveringstermijn wenst, vallen ten zijnen laste.
De NV ABRISO verbindt er zich toe de nodige inspanningen te leveren teneinde precies de door de
klant bestelde hoeveelheid koopwaar te leveren. Een afwijking van maximum zeven en een half
percent (7,5%) zal evenwel door de klant worden aanvaard.
De goederen worden in ontvangst genomen en aanvaard in onze magazijnen, vóór hun vertrek. Tenzij
schriftelijk anders werd overeengekomen zijn alle kosten van vervoer, verzending, laden en lossen ten
laste van de klant, zelfs indien deze handelingen geschieden op initiatief van de NV ABRISO met haar
vervoermiddel door haar aangestelden en/of uitvoeringsagenten.
De goederen worden steeds vervoerd onder verantwoordelijkheid en op risico van de klant, zelfs
wanneer zij franco zijn verkocht.

3.5.

Wanneer de goederen door de verkoper worden geleverd, maar de klant niet op het leveringsadres
aanwezig blijkt te zijn, geldt de door de vrachtwagenchauffeur ondertekende leveringsbon, met
vermelding van uur en datum, als bewijs van ontvangst en aanvaarding.

3.6.

Wanneer de klant weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden goederen in ontvangst te
nemen, zijn de daaruit voortvloeiende kosten, zoals vrachtkosten, kosten van opslag e.d.m. voor zijn
rekening.

Artikel 4
4.1.

Eigendoms- en risico- overdracht

De klant wordt eigenaar van de door NV NV ABRISO geleverde koopwaar op het ogenblik dat hij aan
alle betalingsverplichtingen ten aanzien van de NV NV ABRISO heeft voldaan, met inbegrip van deze
voortspruitende uit andere transacties. De klant erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem
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ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard alvorens de levering van de koopwaar. Gelet op het
eigendomsvoorbehoud is het de klant verboden de verkochte koopwaar te vervreemden voor algehele
betaling en dit op straffe van een schadevergoeding. De klant verbindt zich ertoe om tot aan de
algehele betaling de door hem nog niet verbruikte goederen in herkenbare en goede staat te
behouden, tevens op straffe van schadevergoeding.
4.2.

Vanaf het aanvaarden van de bestelling van de goederen, draagt de klant het risico. De bewaring van
de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de klant.

Artikel 5

Conformiteit

5.1.

Iedere levering zal onmiddellijk na ontvangst door de klant worden nagezien. Bij de levering van
goederen tekent de klant de leveringsbon af voor ontvangst. De inontvangstname van de goederen
dekt de zichtbare gebreken van de goederen, zowel naar kwaliteit als naar kwantiteit. Zichtbare
beschadigingen dienen op de leveringsbon te worden vermeld. Het feit dat de goederen verpakt
zouden zijn, staat de aanvaarding niet in de weg. Desgevallend dient een steekproef te worden
verricht.

5.2.

Andere klachten dienen door de klant uiterlijk binnen de acht (8) dagen na de levering aan de NV
ABRISO bij aangetekend schrijven te worden overgemaakt. Dit schrijven dient een gedetailleerde en
limitatieve opsomming te bevatten van de beweerdelijke gebreken. Na deze termijn geldt elke levering
als onherroepelijk.

5.3.

De klant moet de aangevoerde gebreken of niet-conformiteit bewijzen en de waarborg kan nooit
verder strekken dan de vergoeding van de koopprijs van het “gebrekkig artikel” op basis van de door
de NV ABRISO aangerekende prijzen.
De NV ABRISO is niet verantwoordelijk voor gebreken ten gevolge van slechte bewaring of slecht
gebruik van de goederen door de klant of door derden. Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij
verwerking, verandering of gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, door de klant of door een
derde.

5.4.

In geval van non-conformiteit zal de NV ABRISO naar keuze ofwel de prijs van het gebrekkige artikel
terugstorten, ofwel het gebrekkige artikel omruilen, dit alles zonder enige bijkomende
schadevergoeding. Bij omruiling zijn de kosten verbonden aan het terugsturen van de gebrekkige
goederen en aan het opsturen van de vervangende goederen ten laste van de NV ABRISO.

5.5.

Klachten betreffende de factuur dienen op straffe van verval binnen de acht (8) dagen na
factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.

5.6.

De producten van de NV ABRISO beantwoorden aan de huidige stand van de techniek terzake. Het
(uiteindelijke) gebruik van de producten door de klant is de NV ABRISO niet bekend. De klant verbindt
er zich toe zich vooraf, desgevallend bij derden, te bevragen of het product geschikt is voor het
(uiteindelijke) gebruik. De NV ABRISO draagt geen aansprakelijkheid indien de klant zich niet ter
dege, o.m. bij de fabrikant bevraagt na te hebben gemeld welk specifiek gebruik men van het product
wil maken.

Artikel 6
6.1.

Waarborgen

De NV ABRISO behoudt zich het recht voor om voor of gedurende de uitvoering van de overeenkomst
waarborgen tot betaling van de koopprijs van de klant te eisen. De kosten van vestiging van deze
waarborgen vallen ten laste van de klant.

Artikel 7

Betalingsmodaliteiten

7.1.

Behoudens enige andersluidende en schriftelijke overeenkomst zijn onze facturen betaalbaar uiterlijk
30 dagen na factuurdatum.

7.2.

Behoudens enige andersluidende en schriftelijke overeenkomst dienen alle betalingen in euro, netto,
contant en zonder korting op het adres van onze maatschappelijke zetel te 8570 ANZEGEM,
Gijzelbrechtegemstraat 8-10 te gebeuren. Een overschrijving op een door ons aangeduide
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bankrekening doet daaraan geen afbreuk. Om geldig te zijn dient elk kwijtschrift gedagtekend en
ondertekend te zijn door de zaakvoerder of gevolmachtigde.
7.3.

In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest a rato
van twaalf percent (12%) per jaar op het opeisbare bedrag verschuldigd.
Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt na vergeefse
ingebrekestelling het schuldsaldo bij wijze van forfaitaire vergoeding verhoogd met 10 percent (10%),
met een minimum van vijftig euro (50,00 EUR) en een maximum van tweeduizend vijfhonderd euro
(2.500,00 EUR), zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Het uitblijven van betaling op de
vervaldag van een factuur brengt verval mee van het betalingsuitstel dat voor andere leveringen zou
zijn toegestaan en maakt alle niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.

7.4.

Alle innings- en protestkosten van wisselbrieven en/of cheques vallen ten laste van de klant. Het
aanvaarden van betaling door wisselbrieven wijzigt de plaats van betaling niet. Een betaling d.m.v.
een wisselbrief, cheque of enig ander betalingsmiddel, doet geen afbreuk aan de alhier vermelde
rechten en doet geen schuldvernieuwing ontstaan.

Artikel 8
8.1.

Verbreking – opzegging

Elke verbreking, opzegging of annulatie van een bestelling of contract, evenals elk niet nakomen van
de overeengekomen betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen van de klant, geeft de NV
ABRISO het recht op een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op
dertig percent (30%) van de overeengekomen prijs, het meer gevorderde door de NV ABRISO te
bewijzen. Daarnaast dient de klant de facturatie van de reeds geleverde prestaties aan de
overeengekomen tarieven te voldoen.
Bij speciale bestellingen niet op voorraad, die onze magazijnen reeds verlaten hebben, zal in dit geval
de volledige verkoopprijs verschuldigd zijn.

8.2.

De NV ABRISO heeft het recht om contracten met de klant zonder rechterlijke tussenkomst en zonder
voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, zonder enige plicht tot
schadeloosstelling, indien de klant weigert gevolg te geven aan de bepalingen van artikel 6 van deze
algemene voorwaarden.
Deze bepaling geldt eveneens indien in de loop van de uitvoering van de overeenkomst de financiële
situatie van de klant zich dermate wijzigt dat gevreesd moet worden voor insolvabiliteit, voor het
verlies van garanties voor zijn schuldvordering of wanneer de klant in faillissement wordt verklaard.

8.3.

De klant verklaart uitdrukkelijk dat alle tegoeden die hij ten opzichte van de NV ABRISO bezit, ten titel
van waarborg en op gelijk welk ogenblik, kunnen worden gecompenseerd met alle schulden
voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst.

Artikel 9

Overmacht

9.1.

Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt de NV ABRISO van rechtswege van om het even welke
verbintenis, zonder aanspraak vanwege de klant op enige schadevergoeding. Wanneer de NV
ABRISO afhankelijk is van leveringen van derden is voormelde bepaling eveneens toepasbaar in
geval van overmacht of toeval in hoofde van onze leverancier waardoor de leveringen vertragingen
zouden oplopen.

9.2.

Overmacht heeft betrekking op alle omstandigheden die niet te wijten vallen aan een fout in hoofde
van de NV ABRISO, en die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, bemoeilijken of
vertragen. Worden onder meer als gevallen van overmacht beschouwd: ongevallen, materieelbreuk,
uitzonderlijke verkeershinder, uitzonderlijke klimatologische toestanden zoals sneeuwval,
overstromingen, ontploffingen, werkstakingen of lock-outs, brand, import- of exportbeperkingen of
andere maatregelen van de overheid, enz.. Deze opsomming is niet-limitatief.

Artikel 10

Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken
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10.1. Alle overeenkomsten afgesloten met de NV ABRISO zijn onderworpen aan het Belgische recht.
10.2. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement
KORTRIJK en de Heer Vrederechter van het tweede kanton KORTRIJK bevoegd.
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