Verkoop- en aannemingsvoorwaarden Thermofox n.v.
Artikel 1 : Voor de geschillen die voortspruiten uit of enig verband houden met deze overeenkomst, zijn enkel de rechtbanken van het
arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd en is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
Artikel 2 : De verkoop / aanneming wordt enkel aanvaard op voorwaarde dat onze verkoop- / aannemingsvoorwaarden door de klant
worden aanvaard.
Door aanvaarding van de verkoop / aanneming worden de verkoop- / aannemingsvoorwaarden als aanvaard beschouwd.

Voorwaarden uitgaande van de klant gelden niet tenzij na onze schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding.
Artikel 3 : De vermelde leveringstermijn geldt slechts ten indicatieve titel. In afwijking van art. 1610 en 1611 van het Burgerlijk Wetboek,
zal een overschrijding van deze termijn in geen geval recht geven op schadevergoeding noch oorzaak zijn van een aanvraag tot
nietigverklaring van de overeenkomst.
Artikel 4 : Op straffe van verval van recht moet elke klacht met betrekking tot levering of facturatie bij aangetekend schrijven en binnen
de vijf dagen na levering geschieden.
Artikel 5 : Onze waarborg voor zichtbare en verborgen gebreken geldt 1jaar vanaf datum levering. De verkoper / aannemer is niet
gehouden waarborg te verlenen als de koper / opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Ingeval van vastgesteld
gebrek is de koper / opdrachtgever, op straffe van nietigheid, verplicht binnen de 5 dagen volgend op de vaststelling het gebrek aan de
verkoper / aannemer schriftelijk mede te delen, zoniet vervalt onze vrijwaringsplicht.
In alle gevallen waar onze verantwoordelijkheid kan weerhouden worden, zal deze beperkt blijven tot teruggave van de prijs die wij
ontvangen hebben voor het gebrekkig gedeelte van de levering. Onze garantieverplichting blijft beperkt tot het Belgisch grondgebied.
Artikel 6 : Elke prijsaanduiding is slechts informatief. Onze prijzen kunnen zonder voorafgaande verwittiging, op elk ogenblik worden
gewijzigd in functie van de economische omstandigheden.Bovendien kunnen de prijzen herzien worden indien er meer dan 6 maanden
verstrijken tussen offerte en beëindiging van de werken of levering.
Artikel 7 : Voor orders < 150 Euro, wordt een administratiekost van 40 Euro aangerekend. Voor alle leveringen en diensten buiten de
normale kantooruren, wordt een toeslag op de werkuren aangerekend van minimum 50% tijdens de week en op zaterdag en minimum
100% op zon- en feestdagen, alsook een forfaitaire toeslag van minimum 25 €. Bovendien wordt in deze gevallen de rijtijd aangerekend
als werktijd.
Artikel 8 : Onze diensten en leveringen worden gefactureerd volgens de voortgang der werken en minstens op het einde van elke
maand. Onze facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel binnen de 30 dagen na factuurdatum, zelfs indien wissels in
circulatie worden gebracht. Onze leveringen en diensten zijn verzekerd tegen betalingsrisico’s bij een kredietverzekeraar. Daarom zijn
de betalingsvoorwaarden enkel van kracht, mits goedkeuring van de kredietverzekeraar. Een laattijdige betaling geeft van rechtswege
en zonder ingebrekestelling recht op een verhoging van het verschuldigde bedrag met een intrest van 18 %. Bovendien wordt het
verschuldigde bedrag automatisch verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van 50 Euro. Bij nietgoedkeuring zijn onze facturen contant betaalbaar. Bovendien worden de nog niet vervallen facturen of verschuldigde bedragen
onmiddellijk opeisbaar en zijn wij gerechtigd alle verbintenissen of verdere prestaties/leveringen op te schorten in welk geval wij alle
aansprakelijkheid afwijzen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die uit de opschorting voor de klant of gelijk welke derde mocht
voortspruiten.
Artikel 9 : Wij behouden de volle eigendom van de verkochte goederen tot aan de volledige betaling van de verkoopprijs. Het risico
wordt evenwel vanaf het sluiten van de overeenkomst op de koper / opdrachtgever overgedragen.
Artikel 10 : Faillissement, vereffening, verzoek tot gerechtelijk akkoord, staat van staking van betaling, weigering of intrekking van
kredietlimiet door kredietverzekeraar van verkoper / aannemer, minnelijk of gerechtelijk akkoord van de klant, heeft tot gevolg dat alle
facturen onmiddellijk opeisbaar worden. Wij behouden ons in dit geval het recht voor gedane bestellingen te annuleren door
eenvoudige kennisgeving zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Artikel 11 : Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing.
Artikel 12 : Elke annulatie van bestelling door de klant geeft recht op een forfaitaire schadevergoeding van 25 % van de
koop/aannemingsprijs, onverminderd het recht een hogere schadevergoeding te vorderen indien de schade groter is.
Artikel 13 : Onverminderd de toepassing van andere bedingen van deze algemene voorwaarden, zullen wij het recht hebben de koop /
aanneming als van rechtswege ontbonden te beschouwen in geval van gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering door de koper /
opdrachtgever van zijn verbintenissen en zo hieraan binnen de drie dagen na aangetekende aanmaning niet is voldaan. Indien de
verkochte goederen zich op dat ogenblik in het bezit van de koper / opdrachtgever bevinden is deze ertoe gehouden ze binnen de 48
uur terug te geven. Zoniet is de verkoper / aannemer gemachtigd de goederen zonder formaliteiten terug te nemen waar ze zich ook
bevinden. In alle gevallen van ontbinding is de koper / opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de
koop- / aannemingsprijs, onverminderd de toepassing van andere bedingen van deze algemene voorwaarden en ons recht om de reële
meerschade te bewijzen.
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Artikel 14 : Wanneer op verzoek van de klant de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde, blijft de klant ten allen tijde
hoofdelijk en onverdeelbaar gehouden t.o.v. de verkoper/aannemer tot naleving van alle verbintenissen die uit de overeenkomst en
huidige voorwaarden voortvloeien.
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