Atelier du nord Hydrauliek NV – Algemene voorwaarden
Artikel 1: Algemene bepaling – toepassing en uitsluiting
voorwaarden
1.1 De hierna vermelde algemene voorwaarden zijn van
toepassing op al onze offertes, overeenkomsten en
leveringen. Andersluidende voorwaarden van de
klant/leverancier worden uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen
geen afbreuk doen aan de geldigheid en de toepassing van
onze algemene voorwaarden, behoudens ons uitdrukkelijk
andersluidend en schriftelijk akkoord.
1.2 Ondertekening namens de NV Atelier Du Nord (hierna “de
firma”) van een contract of enig ander document houdt geen
aanvaarding in van bedingen die strijdig zijn met de algemene
of bijzondere voorwaarden van de firma.
Artikel 2: Offertes, grafische voorstellingen en
beschrijvingen
2.1 Al onze prijsoffertes, grafische voorstellingen en
beschrijvingen zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud
van verkoop of voldoende voorraad. Onder meer indien de
prijzen van de grondstoffen of de lonen stijgen, kunnen de
prijzen eenzijdig worden herzien.
2.2 Iedere verbintenis, aangegaan door onze
vertegenwoordigers verbindt ons slechts, indien onze
diensten niet binnen de 8 dagen na ondertekening van de
order hebben geprotesteerd.
2.3 Alle mogelijke rechten, taksen of vergoedingen die door
de Belgische Staat of door een andere autoriteit werden of
zullen worden ingesteld op de geleverde goederen of op de
verkoop ervan, vallen ten laste van de klant.
Artikel 3: Leveringen
3.1 De leveringstermijnen worden slechts ter indicatie
opgegeven en geven de klant geen enkel verhaal, tenzij
hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
3.2 Zelfs indien tussen partijen een bijzondere
leveringstermijn werd overeengekomen, worden alle oorzaken
van vertraging, onafhankelijk van onze wil, beschouwd als
overmacht. Als overmacht kunnen worden beschouwd, alle
omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout in onze
hoofde, en die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk
maken, bemoeilijken of vertragen, zoals onder meer maar niet
beperkt tot brand, machinebreuk, machineproblemen,
stakingen, transportproblemen, uitzonderlijke maatregelen
van de overheid, vertragingen of fouten bij leveranciers,
prijsverhogingen bij de leveranciers van goederen of diensten
en import- of exportbeperkingen. Het ontoerekenbaar en
onvermijdbaar karakter van de voormelde omstandigheden
wordt steeds geacht aanwezig te zijn.
3.3 Leveringen van goederen vindt plaats op de zetel van de
firma, waar de goederen ter beschikking gesteld worden van
de klant. Indien de firma zich verbindt tot verzending of
transport van goederen, gebeurt dit op risico en kosten van de
klant.
Artikel 4: Conformiteit en klachten – aansprakelijkheid
4.1 De klant dient alle leveringen en werken van de firma
grondig te (laten) controleren bij de inontvangstname van de
goederen. Inontvangstname van goederen geldt als
aanvaarding. Onverminderd eerdere aanvaarding, worden
goederen en werken onherroepelijk geacht aanvaard te zijn bij
gebrek aan schriftelijke klacht binnen de 8 kalenderdagen na
inontvangstname en in elk geval zodra ze geheel of gedeeltelijk
in gebruik worden genomen of andere materialen of constructies
op, tegen, voor of langs uitgevoerde werken worden
aangebracht.
4.2 Aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken, waaronder
verstaan wordt alle gebreken die na grondig onderzoek kunnen
ontdekt worden. Klachten in verband met verborgen gebreken
zijn slechts ontvankelijk en geldig indien zij per aangetekend
schrijven en voldoende gedetailleerd uiterlijk binnen acht
kalenderdagen na de ontdekking van het gebrek zijn
meegedeeld aan de firma. 4.3 Bij schade veroorzaakt zowel
door de firma als door derden en/of de klant, is de firma
slechts aansprakelijk in de mate haar fout(en) tot de schade
heeft (hebben) bijgedragen. Elke vorm van hoofdelijke of in
solidum aansprakelijkheid van de firma wordt uitgesloten.
Indien het aandeel van de fout van de firma in bepaalde
schade niet kan bepaald worden, is de firma hoogstens
aansprakelijk tot beloop van het deel van die schade dat
evenredig is aan het aantal aansprakelijken voor die schade.
4.4 Elke vrijwaringsplicht en aansprakelijkheid van de firma
vervalt bovendien zes maanden na de levering. In geval van
aansprakelijkheid is de firma bovendien enkel gehouden te
herstellen of te vervangen, naar keuze van de firma, zonder
enige verdere aansprakelijkheid en zonder dat de klant verder
verhaal heeft.

Bovendien is elke aansprakelijkheid beperkt tot twee maal
de prijs bepaald in de overeenkomst. In geen geval is de
firma aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgschade.
Artikel 5: Garantie
5.1 Behoudens andersluidende overeenkomst, is het
verkochte materiaal gewaarborgd tegen constructiefouten
gedurende een periode van maximaal zes maanden, te
rekenen vanaf de levering. Op straffe van verlies van de
garantie, verbindt de klant zich ertoe de firma conform art. 4
in kennis te stellen van de vastgestelde gebreken.
5.2 De garantie die door de firma wordt verstrekt is beperkt
tot het herstel van de hydraulische cilinder zelf. Het in- en
uitbouwen, alsook het monteren en demonteren van de
hydraulische cilinder valt niet onder de garantie. De firma
kan bovendien niet worden aangesproken voor schade
ontstaan bij het in- en uitbouwen, alsook het monteren en
demonteren van de hydraulische cilinder. Deze schade kan
op geen enkele wijze op de firma worden verhaald.
5.3 De garantie vervalt wanneer aan het door de firma
geleverde materiaal veranderingen werden aangebracht
door andere dan daartoe door de firma aangestelde
personen. De garantie kan evenmin worden ingeroepen
voor fouten of beschadigingen die voortvloeien uit slijtage,
nalatigheid, gebrekkig onderhoud, verkeerd gebruik of
gebrek aan ervaring van de gebruiker.
In geen geval wordt garantie verleend m.b.t. de aan de firma
toevertrouwde stukken, nu deze verborgen gebreken
kunnen vertonen, dewelke de firma geenszins vast te stellen
zijn. De garantie geldt enkel voor de door de firma
uitgevoerde bewerkingen.
5.4 De garantie houdt van rechtswege op te bestaan in
geval van afstand of overdracht van het materiaal of bij nietbetaling van de factuur op de vervaldag.
Artikel 6: Aanlevering van benodigdheden/informatie
door de klant - testen
6.1 De klant verbindt zich ertoe de nodige kennis,
materialen, informatie of andere benodigdheden voor de
uitvoering van de opdracht tijdig aan de firma te bezorgen.
6.2 Al de herstellingen en nieuwbouwcilinders worden
verricht/geproduceerd overeenkomstig alle informatie die
ontvangen is van de klant. Indien men geen bijzondere info
meegeeft bij bestelling, worden de gebruikelijke standaards
van de firma gebruikt. Voor reparatie dienen zoveel mogelijk
recent goedgekeurde tekeningen, instructievoorwaarden,
sterkteberekeningen, testdrukken etc. betreffende het te
repareren component ingeleverd te worden bij de firma door
de klant.
6.3 De firma is in geen geval aansprakelijk voor enige
vertraging in de uitvoering van de opdracht die te wijten is
aan het laattijdig ter beschikking stellen van voornoemde
benodigdheden door de klant.
6.4 Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt een te
repareren onderdeel op de eigen testbank van de firma
getest. De firma bepaalt de testprocedure die bindend is
voor de klant.
Artikel 7: Verkoopprijzen en betaling
7.1 De firma houdt zich het recht voor haar verkoopprijzen
aan te passen in functie van omstandigheden die zich
onafhankelijk van haar wil voordoen.
7.2 Behoudens andersluidende vermelding, zijn al de
facturen van de firma contant betaalbaar te Brugge uiterlijk
op de erop vermelde vervaldag.
7.3 Voor het opmaken van facturen met een netto-bedrag
kleiner dan 25,00 EUR zal een tussenkomst in de
administratiekosten aangerekend worden ten belope van
10,00 EUR.
7.4 Niet-betaling op de vervaldag brengt van rechtswege en
zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 12% op
jaarbasis met zich mee, evenals een verhoging van 10%
van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van
50,00 EUR per factuur.
7.5 De klant dient facturen van de firma onmiddellijk bij
ontvangst te controleren. Onverminderd eerdere (al dan niet
stilzwijgende) aanvaarding wordt de klant onweerlegbaar
geacht een factuur van de firma aanvaard te hebben bij
gebrek aan gemotiveerd protest binnen de 8 kalenderdagen
na ontvangst van de factuur. Behoudens tegenbewijs zal
elke factuur geacht worden ontvangen te zijn door de klant
de derde werkdag na factuurdatum.

7.6 Wanneer betaling van een voorschot is voorgeschreven
in de offerte is de firma slechts gebonden tot uitvoering van
de bestelling/opdracht na betaling ervan.
7.7 Bij betalingsachterstal heeft de firma het recht de
(verdere) uitvoering van elke overeenkomst met de klant te
schorsen, ook als de wanbetaling een andere contractuele
relatie betreft.
7.8 Kortingen, aftrekken, inhouden en dergelijke meer
lastens de firma, worden, om welke reden ook, niet
toegestaan.
Artikel 8: Aankoopprijzen en vertraging levering door
leverancier
8.1 De aankoopprijs (van de door firma aangekochte
goederen/diensten of enig ander geplaatste bestellingen)
omvat, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen, alle bijkomende kosten, zoals op nietlimitatieve wijze opgesomd: kosten van verpakking,
verzekering, vervoer en aflevering.
8.2 Bij iedere vertraging heeft de firma het recht om, zonder
dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is, per week 5%
minder te betalen op het totale factuurbedrag van de
bestelling, zelfs wanneer de vertraging slechts een
onderdeel van de bestelling betreft, en heeft de firma het
recht hiervoor een creditnota te vorderen, zonder dat de
firma hiervoor enige schade dient te bewijzen. Evenwel
wordt de vermindering van het totale factuurbedrag beperkt
tot 40%, onverminderd hogere aftrek bij hogere schade.
Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud, risico en retentierecht
9.1 Alle goederen en werken blijven eigendom van de firma tot
de klant zijn verbintenissen integraal heeft voldaan. Het risico
gaat evenwel onmiddellijk over op de klant.
9.2 Alle goederen van de klant die zich in de magazijnen en
werkplaatsen van de firma bevinden kunnen door de firma
worden weerhouden tot de klant zijn verbintenissen integraal
heeft voldaan
9.3 In geval van beslag op goederen die eigendom zijn van
de firma, zal de klant daar binnen de 2 werkdagen kennis
van geven aan de firma. De klant zal gehouden zijn alle
schade en kosten te vergoeden die voortvloeien uit het
beslag of uit de laattijdige kennisgeving van het beslag.
Artikel 10: beëindiging van de opdracht
10.1 De firma heeft het recht de uitvoering van de opdracht
eenzijdig te beëindigen indien de klant zijn plichten niet of niet
volledig nakomt, indien de klant een gerechtelijk akkoord heeft
aangevraagd, uitstel van betaling heeft aangevraagd of in staat
van faillissement, vereffening of kennelijk onvermogen zou zijn,
alsook indien de klant essentiële verbintenissen uit andere
overeenkomsten met de firma niet of niet-volledig nakomt.
10.2 Als de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) verbroken
wordt door of ontbonden wordt lastens de klant, is de klant aan
de firma een forfaitaire schadevergoeding voor de gederfde
winst verschuldigd gelijk aan 30% van de prijs voor de
geannuleerde opdracht, onverminderd het recht van de firma op
vergoeding van de winstderving die dit forfait overstijgt en alle
andere schade en op vergoeding van alle reeds gepresteerde
diensten en gedane uitgaven en kosten.
Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegdheid
11.1 Alle overeenkomsten met de firma worden beheerst
door het Belgisch recht.
11.2 Ieder geschil met de firma wordt beslecht d.m.v.
arbitrage. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle
geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische
Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van
scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil
definitief te beslechten conform haar werkingsreglement (dat
kosteloos bekomen kan worden bij de B.A.I, Lieven
Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel.: 050 32 35 95 en fax:
050 31 37 34)).
Artikel 12: Splitsbaarheid
Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meerdere
bepalingen van huidige voorwaarden beperkt zich tot de
betreffende bepaling(en) en laat de overige bepalingen van
huidige voorwaarden onverlet.
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