1. Algemeen
Behoudens andersluidend schriftelijk beding, zijn onderhavige
algemene verkoopsvoorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zonder
beperking van toepassing op alle offertes, bestellingen en
overeenkomsten tussen de NV Trelleborg Sealing Solutions Belgium
(de “Vennootschap”) en haar cliënteel (de “Koper”) (samen de
“Partijen”). De toepassing van afwijkende algemene voorwaarden,
inbegrepen de algemene voorwaarden opgesteld en gebruikt door de
Koper, is uitdrukkelijk uitgesloten (zelfs ingeval deze algemene
voorwaarden
recenter
zouden
zijn).
Ingeval
van
een
onverenigbaarheid tussen de Algemene Voorwaarden en eventuele
bijzondere
voorwaarden
(met
name
leveringsen
betalingsvoorwaarden) waarvan een schriftelijk stuk voorhanden is,
hebben deze bijzondere voorwaarden voorrang op de Algemene
Voorwaarden.
2. Aanvaarding van de bestellingen
De offertes uitgeschreven door de Vennootschap (of haar
vertegenwoordigers) of de bestellingen geplaatst door de Koper,
binden de Vennootschap slechts vanaf het ogenblik waarop zij
schriftelijk werden bevestigd door de Vennootschap.
3. Prijs
Elk product wordt gefactureerd aan het tarief dat van toepassing is op
datum van de levering, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord
van de Vennootschap. Alle prijzen worden uitgedrukt in Euro, exclusief
de belasting over de toegevoegde waarde (“BTW”) en exclusief
transportkosten.
4. Transport
De levering van de producten gebeurt Ex Works (EXW) (opslagplaats
van de Vennootschap) (Incoterms® 2010). De Koper draagt in alle
gevallen het risico op eventuele beschadiging en/of eventueel verlies
van de geleverde producten gedurende het transport, en dit ongeacht
of de Koper de producten afhaalt of de Vennootschap hun transport
regelt (voor zover de partijen dit laatste uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen).
5.
Eigendomsoverdracht
5.1.
De eigendom van de producten die het voorwerp zijn van
een bestelling gaat slechts over op de Koper, nadat de facturen die
betrekking hebben op deze producten volledig zijn betaald, inclusief de
BTW en eventuele kosten (interesten, boeten, etc.), en onverminderd
hetgeen voormeld artikel 4 stipuleert met betrekking tot de risico’s.
5.2.
Op enig ogenblik voorafgaand aan de effectieve overgang
van de eigendom van de geleverde producten op de Koper, is het de
Koper uitdrukkelijk verboden de geleverde producten te gebruiken als
een betaalmiddel, hen in waarborg te geven of hen te bezwaren met
eender welke zekerheid. De Koper verbindt zich bij deze ertoe elk
beslag gelegd door derden op de geleverde producten onmiddellijk en
per aangetekend schrijven aan de Vennootschap te melden.
6. Betaling
6.1.
De facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na datum
van de factuur (vervaldag) op de rekening zoals vermeld op de factuur.
6.2.
De Koper betaalt het totale bedrag zoals vermeld op de
factuur zonder dat enige compensatie, deductie of korting toegelaten
is.
6.3.
Elke klacht met betrekking tot een factuur moet, op straffe
van verval, binnen de drie dagen na ontvangst van de factuur door
middel van een aangetekend schrijven door de Koper worden
meegedeeld. Bij ontstentenis van een klacht binnen deze termijn, zal
elke latere klacht van generlei waarde zijn en verliest de Koper het
recht zich hierop te beroepen.
6.4.
Bij gebreke aan betaling van de factuur op de vervaldag, is
de Koper, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling,
vanaf deze vervaldag een verwijlsinterest verschuldigd ten belope van
12% per jaar (of, ingeval deze interest lager zou uitvallen, de maximale
interest zoals voorzien door het toepasselijk dwingend recht) op het
uitstaande bedrag van de factuur, alsook een forfaitaire en nietreduceerbare schadevergoeding gelijk aan 15% van het factuurbedrag
met een minimum van 20€, in toepassing van de artikelen 1152 en
1229 van het Burgerlijk Wetboek.
6.5.
Elke vertraging in de betaling van een factuur in hoofde van
de Koper zal, zonder voorafgaande ingebrekestelling, kunnen leiden
tot de opschorting van elke levering van producten, en dit tot op het
ogenblik van volledige betaling van het uitstaande bedrag door de
Koper.
7. Leveringstermijn
7.1.
Behoudens andersluidend schriftelijk beding, dient te
worden verstaan onder de datum van de levering de levering in de
opslagplaats van de Vennootschap.
7.2.
De door de Vennootschap aangegeven leveringstermijnen
zijn louter indicatief en kunnen worden verlengd of gewijzigd zonder
voorafgaande kennisgeving aan de Koper. De termijnen vormen geen
essentieel element van de gesloten overeenkomst tussen de Koper en
de Vennootschap. Het overschrijden van de leveringstermijnen, om
welke reden ook, betekent geen tekortkoming in hoofde van de
Vennootschap en kan bijgevolg geenszins tot enige schadevergoeding

aanleiding geven, noch tot de weigering of annulering van de
bestelling.
7.3.
Indien de levering vertraging oploopt door toedoen van de
Koper, worden de risico’s geacht te zijn overgegaan op de Koper op
het ogenblik van de levering zoals voorzien in de overeenkomst. De
kosten voortvloeiend uit een vertraging van de levering van de
producten worden gedragen door de Koper, onverminderd het recht
van de Vennootschap om een prijsaanpassing door te voeren of om
de overeenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen, en
dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.
8. Hoeveelheid
Ingeval van levering van producten die gefabriceerd werden
overeenkomstig het ontwerp en/of de specificaties van de Koper, is het
de Vennootschap toegelaten om een hoeveelheid producten te leveren
die mag variëren tot 10% (naar boven of naar beneden) in verhouding
met de gevraagde hoeveelheid, zonder dat de Koper, op welke manier
dan ook, hiervoor een vergoeding kan eisen.
9. Specificaties
9.1.
Elke informatie over de producten van de Vennootschap
gepubliceerd in catalogi, advertenties en publicaties is louter indicatief
en approximatief, en kan op elk ogenblik zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd door de Vennootschap.
9.2.
De plannen en gedetailleerde opgaves opgemaakt door de
Vennootschap blijven haar eigendom, alsook hun reproductierecht.
Geen enkel afschrift of kopie mag worden gemaakt, noch worden
overgemaakt of meegedeeld door de Koper aan derden, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap.
10. Klachten
10.1.
Elke klacht over zichtbare gebreken, zichtbare nonconformiteit en/of onvolledige levering van de producten door de
Vennootschap, moet onmiddellijk en schriftelijk worden gemeld door
de Koper op het ogenblik van de levering, op straffe van verval van het
recht zich hierover te beklagen. Deze kennisgeving dient te worden
gedaan op het transportdocument te ondertekenen voor ontvangst van
de producten. Elke voorbehoud dat voorkomt op het
transportdocument moet schriftelijk worden bevestigd door de Koper
binnen een termijn van acht dagen volgend op de ontvangst van de
producten, bij gebreke waaraan dit voorbehoud zal worden beschouwd
als van generlei waarde.
10.2.
Elke klacht over verborgen gebreken moet per
aangetekend schrijven worden gericht aan de Vennootschap binnen
een week volgend op de ontdekking van dit gebrek en in elk geval ten
laatste binnen de drie maanden volgend op de levering, op straffe van
verval van het recht zich hierover te beklagen. De Vennootschap is niet
verantwoordelijk voor de verborgen gebreken die haar niet werden
gemeld.
10.3.
Ingeval van non-conformiteit van de producten, zichtbare
of verborgen gebreken, is de contractuele aansprakelijkheid van de
Vennootschap beperkt tot de vervanging van het (de) gebrekkige
product(en) door een conform product, en dit ongeacht de aard of de
gevolgen van het gebrek.
10.4.
De Vennootschap zal nooit aansprakelijk kunnen worden
gehouden voor enige andere schade geleden door de Koper dan de
vervanging van het product (worden onder andere en zonder limitatief
te zijn, uitgesloten: kosten veroorzaakt door de vervanging,
omzetverlies, productiebeperkingen, administratieve kosten en
personeelskosten, de stijging van de algemene kosten, het eventuele
verlies aan inkomsten, het verlies aan cliënteel of een vordering
vanwege derden).
11. Aansprakelijkheid
De Vennootschap is in geen geval aansprakelijk ten aanzien van de
Koper (of een derde) voor het gebruik dat wordt gemaakt van de
geleverde producten, al dan niet in combinatie met andere producten,
noch voor de gevolgen die voortvloeien uit dergelijk gebruik (zoals
ongevallen met lichamelijk letsel of schade veroorzaakt aan roerende
en onroerende goederen)
12. Vrijwaring
De Koper dient de Vennootschap te vrijwaren (alsook iedere
vennootschap die deel uitmaakt van de groep waartoe de
Vennootschap behoort, en hun respectievelijke zaakvoerders,
bestuurders en personeelsleden) en haar schadeloosstellen voor elke
vordering tot schadevergoeding die een derde tegen haar heeft
ingesteld en die betrekking heeft op de geleverde producten of hun
gebruik.
13. Overmacht
13.1.
Omstandigheden onafhankelijk van de wil van de
Vennootschap (zoals een staking, een lock-out, manifestaties,
politieke onrust, brand, waterschade, oorlog, natuurrampen, etc.)
waardoor een uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet
meer vereist kan worden van de Vennootschap, hebben van
rechtswege een opschorting van de verplichtingen van de
Vennootschap tot gevolg en geven haar het recht om de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat enige vergoeding
verschuldigd is.
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13.2.
De Vennootschap behoudt zich bovendien het recht voor
de bestelling of de overeenkomst te ontbinden ingeval van een
wijziging van de situatie van de Koper, zoals een overlijden, een
verbod, collocatie of elke andere beperking van de bekwaamheid, de
insolventie, een aanvraag tot bescherming tegen de schuldeisers, het
faillissement, een publicatie van protest, en de ontbinding of wijziging
van de vennootschap.
14. Diverse bepalingen
Indien een bepaling of een onderdeel van een bepaling van
onderhavige Algemene Voorwaarden of van de overeenkomst of
bestelling waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van
toepassing zijn, nietig of zonder voorwerp mocht(en) zijn, blijven de
overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden of van de
overeenkomst of bestelling waarop onderhavige Algemene
Voorwaarden van toepassing zijn, onverminderd van kracht. In
voorkomend geval, zullen de partijen, te goeder trouw, een bepaling
afspreken die zo nauw mogelijk aansluit bij de beoogde
rechtsgevolgen van de bepaling of deel ervan, dat nietig of zonder
voorwerp zou zijn verklaard.
15. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
15.1.
Elke geschil dat voortvloeit uit of dat betrekking heeft op
onderhavige Algemene Voorwaarden en de offertes, overeenkomsten
en bestellingen waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van
toepassing zijn, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de
Rechtbanken van Nijvel.
15.2.
De
Algemene
Voorwaarden
en
alle
offertes,
overeenkomsten en bestellingen waarop onderhavige Algemene
Voorwaarden van toepassing zijn, zijn uitsluitend onderworpen aan het
Belgische recht, waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake
internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken
(Weens Koopverdrag).
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