ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
1. Al onze offertes, prijslijsten en
Verkoopvoorwaarden zijn steeds vrijblijvend, tenzij
anders overeengekomen. Orders hetzij
mondeling, hetzij door bemiddeling van agenten,
door kopers gegeven, zijn slechts bindend voor
ons na onze schriftelijke bevestiging. Indien de
koper de inhoud van onze schriftelijke bevestiging
niet binnen de 8 dagen na datum daarvan betwist,
zal de bevestiging bindend zijn. Voor particulieren
geldt een bedenktijd van maximaal 14 dagen.
Onze algemene Verkoopvoorwaarden zijn
onvoorwaardelijk van toepassing op alle
bestellingen, orderbevestigingen, overeenkomsten
waarbij SCALDEX partij is. Algemene
voorwaarden, onder welke benaming dan ook,
van koper zijn niet van toepassing, en worden
middels deze bepaling van de hand gewezen.
2. Wij behouden ons het recht voor onze prijzen
en tarieven te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving. Indien de koers van de euro
tegenover één of meer vreemde valuta’s na het tot
stand komen van de koop en vóór dat de
goederen geleverd zijn, een wijziging ten nadelen
van de euro mocht ondergaan, zijn wij gerechtigd
de koop, voor zover zij door de valutawijzigingen
beïnvloed wordt, te annuleren zonder tot
schadevergoeding gehouden te zijn.
3. De opgegeven leveringstermijnen worden
zoveel mogelijk in acht genomen; wij aanvaarden
echter geen enkele verantwoordelijkheid voor
eventuele vertraging, daar alle orders worden
uitgevoerd volgens fabricatie mogelijkheden en de
volgorde van hun inschrijving. Niet tijdige levering
geeft de koper geen recht tot schadevergoeding,
noch op ontbinding van de koop.
4. Alle gevallen van overmacht, zoals oorlog,
staking of lock-out, machine breuk, brand, vorst,
beperkte aanvoer van grondstoffen of afgewerkte
producten en in het algemeen alle
omstandigheden die onze productie of die van
onze leveranciers kunnen verminderen of stop
zetten, stellen ons vrij van alle
verantwoordelijkheid en schadevergoeding zonder
dat zij door de koper kunnen worden ingeroepen
om de door hem gegeven bestellingen vervallen
te verklaren.
5. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de
levering af onze magazijnen. Ingeval
overeengekomen is dat franco zal worden
geleverd, dragen wij de kosten van het vervoer tot
de overeengekomen plaats, doch niet verder dan
tot waar het voertuig over een behoorlijk
berijdbaar terrein kan komen. De koper is dan
verplicht de goederen daar in ontvangst te nemen
en onmiddellijk te lossen met aangepaste
middelen. Blijft de koper hiermede in gebreke dan
komen de hierdoor ontstane kosten voor zijn
rekening. De loskosten zijn ten laste van de koper.
De door ons verkochte goederen reizen op risico
van de koper ook ingeval van franco levering.
6. Alle verkopen geschieden onder nadrukkelijke
voorwaarde, dat alle gebeurtenissen ten

Aanzien van vrachten, invoerrechten, heffingen
van overheidswege, belastingen en dergelijke, die
een wijziging brengen in de omstandigheden, die
golden ten tijde van het tot stand komen van de
koop voor rekening van de koper zijn, met dien
verstande dat de koopprijs met het bedrag der
meerdere vrachten, heffingen, belastingen,
invoerrechten en dergelijke wordt verhoogd.
7. De controle op de hoeveelheid van de
geleverde goederen berust bij de koper. Klachten
over de afgeleverde hoeveelheden dienen ons
terstond ter kennis te worden gebracht en op het
ontvangstbewijs te worden vermeld; bij gebreke
daarvan zijn de hoeveelheden op de
vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke
documenten vermeld bindend. Andere klachten,
b.v. wegens afwijking van de specificatie of
uiterlijk waarneembare beschadiging dienen ons
binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen
schriftelijk ter kennis te worden gebracht. Door
gehele of gedeeltelijke verwerking der goederen
vervalt ieder recht op klacht. Klachten wegens
manco, beschadiging of andere afwijkingen
kunnen slechts in aanmerking genomen
worden, indien wij in staat worden gesteld de
betrokken goederen te controleren. Diegene voor
wie de bestelling bestemd is moet in dit geval
zijn rechten vrijwaren ten overstaan van de
vervoerder, deze kan een gebrekkige of
onvoldoende verpakking niet ter ontlasting
inroepen vermits hij deze bij vertrek
gecontroleerd en aanvaard heeft.
8. De geleverde goederen hebben de gewone
toleranties. De afmetingen, gewichten en
kwaliteiten worden ten titel van informatie
gegeven. Wij behouden ons het recht voor alle
nodige wijzigingen aan te brengen aan de
inlichtingen vermeld in onze catalogi,
technische en publicitaire documenten.
Verschillen in kleurschakeringen zijn geen
fabricatiefout, wij kunnen hiervoor niet
verantwoordelijk gesteld worden. Elk gebruik van
onze goederen voor een ander doel dan waarvoor
zij gefabriceerd werden, ontlast ons van elke
verantwoordelijkheid. Het niet eerbiedigen van
onze technische voorschriften of van de regels
van de kunst voor behandeling, opslag of
verwerking van de verkochte goederen ontlast ons
eveneens van elke verantwoordelijkheid. Dit geldt
ook voor herstellingen uitgevoerd door de klant
zonder ons akkoord.
9. In geval van een klacht heeft de koper niet het
recht de goederen retour te zenden, tenzij wij
hiermede schriftelijk akkoord zouden gaan.
Klachten geven de koper geen recht zijn
betalingen op te schorten. Indien de klacht
gegrond is, zullen wij naar goeddunken en in
overleg met de koper, hetzij de geleverde
goederen gratis vervangen, hetzij een redelijke
schadevergoeding betalen van ten hoogste de
factuurwaarde der geleverde goederen en dit
na terugzending der oorspronkelijk geleverde
goederen. Tot verdere schadevergoeding
kunnen wij niet verplicht worden. Indirecte
schade wordt nooit vergoed.
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10. Indien de koper zijn verplichtingen niet
nakomt, zijn wij gerechtigd zonder sommatie of
ingebrekestelling de koop te annuleren met
behoud van eventueel recht op
schadevergoeding. Wij behouden ons het recht
voor, indien de koper zijn verplichtingen niet
nakomt, de verdere uitvoering, van alle, tussen
partijen lopende overeenkomsten, op te schorten,
totdat de koper aan zijn verplichtingen heeft
voldaan. De goederen blijven ons eigendom tot
dat dit geheel zijn betaald.
11. Onze facturen en eventuele
schuldvorderingen zijn betaalbaar op onze
maatschappelijke zetel.
12. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband
houdende met de uitvoering van onze
werkzaamheden worden door ons en de koper in
eerste aanleg aanhangig gemaakt bij de
gerechtelijke instantie waaronder de statutaire
plaats van vestiging van ons ressorteert.
13. Voor betaling geldt de op de factuur vermelde
termijn, of als geen termijn vermeld is, een termijn
Van veertien dagen. Bij niet-betaling binnen de
gestelde termijn, is de koper van rechtswege
in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of
ingebrekestelling noodzakelijk is en wordt de
koper een rente verschuldigd gelijk aan 1% per
maand, welke rente wordt berekend vanaf de
vijftiende dag na dagtekening van de factuur. De
koper verbindt zich alle kosten door ons te maken
in verband met de invordering van het ons
toekomende, inclusief de buitengerechtelijke
incassokosten, die geacht zullen worden ten
minste 15% van het te vorderen bedrag met een
minimum van € 150,00 te bedragen, geheel aan
ons te vergoeden. Indien de koper in verzuim is,
worden alle door ons ten name van de koper
gestelde facturen direct opeisbaar,
Inclusief eventueel door ons nog op te stellen
facturen betreffende al bestelde en of geleverde,
maar nog niet gefactureerde zaken. De koper doet
uitdrukkelijk afstand van het recht zich op
verrekening te beroepen. Ingeval van
gezamenlijke koop zijn de kopers hoofdelijk voor
de betaling van het totaalbedrag der factuur
aansprakelijk.

