ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1.

TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

Om geldig te zijn dient elke offerte uitgaande van ADELTRONIK bvba die door de klant aanvaard wordt, door ADELTRONIK bvba schriftelijk bevestigd te worden. De
inhoud van de overeenkomst bestaat in dat geval uit:
a) De bijzondere voorwaarden, en
b)
Onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn voor zover zij niet met de bijzondere voorwaarden in strijd zijn. De algemene of bijzondere
voorwaarden van de koper maken slechts deel uit van de overeenkomst, in de mate dat ADELTRONIK bvba ze uitdrukkelijk in haar bijzondere voorwaarden
aanvaard heeft.
2.

LEVERING

Tenzij schriftelijk overeengekomen, zijn de door ADELTRONIK bvba opgegeven leveringstermijnen steeds benaderend. Zelfs indien een bindende leveringstermijn
overeengekomen werd, zal ADELTRONIK bvba in geval van buitengewone omstandigheden - zoals oorlog, oorlogsgevaar, brand of andere vernietigingen, geheel of
gedeeltelijke stagnatie in het vervoerapparaat, ziekte onder het personeel of werknemerschaarste In het algemeen, werkstaking, bedrijfsstoornis of mislukking van de
productie (deze opsomming is niet beperkend) - steeds recht hebben hetzij de levering op te schorten totdat de bedoelde omstandigheden een eind genomen hebben
mits nadien binnen de overeengekomen termijn te leveren, hetzij aan de verkoop te verzaken, zonder dat noch in het ene, noch in het andere geval de koper het recht op
schadevergoeding zal kunnen laten gelden. De risico's betreffende de verkochte goederen komen ten laste van de koper vanaf het ogenblik waarop de goederen in het
magazijn van ADELTRONIK bvba
geïdentificeerd zijn. Het transport gebeurt derhalve op risico van de koper. Behoudens andersluidend beding uitgaande van
ADELTRONIK bvba zijn alle kosten van transport, verzekering, afladen, verpakking enz. ten laste van de koper en gebeuren al deze verrichtingen op zijn risico en onder
zijn verantwoordelijkheid, zelfs indien de goederen door ADELTRONIK bvba verzonden zijn. De koper moet dus alle nodige maatregelen nemen om ten opzichte van de
vervoerder onmiddellijk alle ontbrekende goederen of alle averij te doen vaststellen en om alle voorbehoud schriftelijk te formuleren, zelfs indien de goederen door
ADELTRONIK bvba verzonden zijn of de kosten van verzending ten laste zijn van ADELTRONIK bvba . Het opslagen en bewaren van goederen door ADELTRONIK bvba
voor de koper vallen onder het risico en geschieden op kosten van deze laatste.
De verkoper behoudt zich het recht voor de goederen te factureren naargelang de leveringen, zelfs indien deze gedeeltelijk zijn. Een gedeeltelijke levering van de
goederen kan onmogelijk een reden zijn tot weigering van betaling van de geleverde goederen.
3.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Het is uitdrukkelijk bepaald dat de geleverde goederen exclusieve en onvervreemdbare eigendom van ADELTRONIK bvba blijven tot de volledige betaling van het
verschuldigde bedrag in hoofdsom en bijhorigheden. De koper verbindt er zich toe de gekochte goederen niet te verkopen vooraleer deze goederen integraal zijn betaald
aan de verkoper. Indien de verkoopprijs niet is betaald op de vervaldag, wordt de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden en behoudt
ADELTRONIK bvba zich het recht voor de verkochte goederen terug te vorderen op koste van de koper in wiens handen ook ze zich mogen bevinden, en de verkoop als
ontbonden te beschouwen ten laste van de koper. In dat geval zal de koper een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de koopsom verschuldigd zijn met een
minimum van 10.000 fr. ADELTRONIK bvba behoudt zich nochtans steeds het recht voor betaling van de goederen te eisen.
4.

BETALINGSVOORWAARDEN

De verschuldigde bedragen moeten volledig betaald worden zonder enige vermindering wegens kosten of restorno. De leveringen zijn betaalbaar contant op de
woonplaats van de verkoper, behoudens andersluidend, uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de verkoper. Wanneer de datum van de factuur en de datum van levering
verschillen, dan wordt deze laatste in acht genomen voor de berekening van de betalingstermijn. In geval van betaling door overschrijving of storting op de bankrekening
van ADELTRONIK bvba , is de datum der betaling die waarop de rekening van ADELTRONIK bvba gecrediteerd wordt. Het louter vervallen van de termijn geldt als
ingebrekestelling, zonder dat ADELTRONIK bvba aan de schuldenaar één of andere aanmaning zou dienen te sturen. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag zal de koper
van rechtswege volgende bedragen verschuldigd zijn:
a)
Een forfaitaire vergoeding van 15 % op de verschuldigde bedragen met een minimum van 50.00€ bestemd om de schade van administratieve aard te
dekken voortvloeiend uit de vertraging in betaling;
b)
Verwijlintresten ten belopen van 1 % per maand die bovendien van rechtswege zullen lopen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op die van de
vervaldag tot en met de maand inbegrepen, in de loop van de welke de betaling wordt verricht, teneinde het financiële nadeel te dekken dat voortvloeit uit de
vertraging der betaling.
Het trekken van een wissel of het aanvaarden van waardepapieren als betaling brengt geen schuldvernieuwing met zich mee. In geval van niet betaling op de vervaldag
of bij het protesteren van één enkele wissel, behoudt ADELTRONIK bvba zich bovendien het recht voor af te zien van het voordeel van de andere wissels die eventueel
werden uitgegeven en nog niet vervallen zijn en te dagvaarden op grond van het contract voor het geheel van de nog verschuldigde bedragen, mits terugsturen aan de
schuldenaar van de wissels die zij in haar bezit heeft.
ADELTRONIK bvba behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in
geval van niet-betaling van een gedeeltelijke of volledige levering, of in geval van elke wijziging van de juridische toestand van de koper zoals insolvabiliteit,
faillissement, of elke andere gelijkaardige gebeurtenis zoals het protest van een wisselbrief, enz., of in geval van gelijk welk feit dat de insolvabiliteit van de koper laat
veronderstellen.
5.

ANNULATIE

Telkens een verkoopsovereenkomst, ingevolge een fout of tekortkoming van de koper, geheel of gedeeltelijk verbroken wordt, zal deze wegens gemaakte administratieve
kosten en gedorven winst een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 20 % van het bedrag van de verbroken verkoop of gedeelte ervan, dit
onverminderd het recht van ADELTRONIK bvba om bovendien terugbetaling te vorderen van de kosten die zij zou gemaakt hebben om de goederen weer in haar bezit te
stellen en opnieuw in hun oorspronkelijke staat te brengen. Indien de koper de gekochte goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum of in geval van weigering
van levering, behoudt ADELTRONIK bvba zich het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 8 dagen de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit
zonder voorafgaande ingebrekestelling. In die omstandigheden zal ook een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 20% van de waarde van de
bestelde goederen exclusief B.T.W. ADELTRONIK bvba behoudt zich nochtans het recht voor zonder daartoe verplicht te zijn, de uitvoering in natura te vorderen.
6.

WAARBORG

Geen enkele terugzending van goederen zal worden aanvaard, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk voorafgaandelijk akkoord.
a)
Zichtbare gebreken
Alle grieven betreffende gebreken die bij de levering werden of redelijker-wijze konden worden vastgesteld dienen binnen de 24 uur volgend op de levering,
en in elk geval voor de voortverkoop van de goederen per aangetekend schrijven aan ADELTRONIK bvba ter kennis te worden gebracht.
De klachten zijn slechts ontvankelijk voor zover de litigieuze goederen zich nog in dezelfde staat bevinden als op het ogenblik van de levering.
Minieme afwijkingen, gewoonlijke of technische onvermijdbare gebreken, alsook kleine kwaliteit-, kleur-, maat- of afwerking- verschillen zullen tot geen
klachten aanleiding kunnen geven.
b)
Verborgen gebreken
De goederen worden slechts gewaarborgd gedurende de waarborgtermijn en binnen de waarborggrenzen verleend door de fabrikant. Alle binnen deze termijn
optredende materiële en/of montagefouten, die redelijkerwijze niet binnen de 24 uur na levering ontdekt konden worden, dienen onverwijld per aangetekend
schrijven en binnen de voorziene waarborgtermijn aan ADELTRONIK bvba ter kennis worden gebracht.
Indien klachten gegrond bevonden worden, zullen de verplichtingen van ADELTRONIK bvba zich steeds beperken tot de kosteloze vervanging of herstelling van de
geleverde goederen of van de gebrekkige onderdelen ervan, zonder bovendien tot enige schadevergoeding gehouden te kunnen zijn. De waarborg geldt slechts in zover
de koper aanduidt dat de gebreken tot uiting zijn gekomen in de door ADELTRONIK bvba voorgeschreven gebruiksomstandigheden. Vallen in elk geval buiten de
waarborg, de gebreken of defecten die veroorzaakt werden door onoordeelkundig gebruik en installatie, slordig onderhoud of die reeds door derden hersteld of
gemanipuleerd werden.
7.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De koper zal ADELTRONIK bvba schriftelijk in kennis stellen van elke aantasting of aanspraak door derden betreffende de intellectuele eigendomsrechten (merken,
octrooien waarvan de goederen van ADELTRONIK bvba het voorwerp uitmaken.
8.

BEVOEGDE RECHTBANK

Indien één of ander beding van onderhavige voorwaarden onwettig zou zijn of worden, blijven alle clausules onverminderd van toepassing. Alle geschillen waartoe de
onderhavige overeenkomst aanleiding zou kunnen geven zullen uitsluitend beslecht worden door de rechtbank territoriaal bevoegd voor de maatschappelijke zetel van
ADELTRONIK bvba .
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