Algemene Verkoopsvoorwaarden

I. Algemene bepalingen:
De door MTK+ BEARING FACTORY N.V. (hierna: de verkoper) uitgebrachte offertes, gedane leveringen en ontvangen bestellingen worden
allen zonder enige uitzondering door onderhavige algemene voorwaarden beheerst.
Deze verkoopsvoorwaarden zijn stilzwijgend van kracht vanaf het ogenblik van:
- ontvangst, van een door de koper (hierna: de klant) gedane bestelling (welke vorm het ook moge aannemen),
- levering van goederen bij de klant,
- de facturatie van de eerste levering.
Met de ondertekening van de overeenkomst of een bestelformulier, of bij de aanvaarding van bevestiging van een bestelling, erkent de
klant op uitdrukkelijke wijze kennis te hebben genomen van onderhavige algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.
Bij afwezigheid van een geldig ondertekend contract, wordt de contractuele relatie tussen de verkoper en de klant volledig bepaald op
grond van de hierin omschreven algemene voorwaarden. De onderhavige algemene voorwaarden prevaleren op de eerdere mondelinge
en/of schriftelijke afspraken en overeenkomsten. De overeenkomst wordt aangegaan op basis van variabele/niet vaststaande prijs
en/of tariefindicaties op de datum van ondertekening van het bestelformulier waarop deze Verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn. Bij
annulering van een bestelling door de klant zullen de reeds door de verkoper gemaakte kosten, die rechtstreeks of onrechtstreekse met
deze bestelling verband houden, steeds doorgerekend worden aan de klant en dit ongeacht het bedrag van de bestelling. Een
schadevergoeding van 10 % op het bedrag van de bestelling zal hierop aangerekend worden. De overeenkomsten worden, of worden
verondersteld afgesloten te zijn te Kortenberg (maatschappelijke zetel van de verkoper).

II. Offerte:
Al de offerten van de verkoper zijn geldig gedurende 14 kalenderdagen tenzij anders vermeld en vrijblijvend behoudens uitdrukkelijk
andersluidend beding. De prijzen opgenomen in de offerten van de verkoper zijn niet-bindend. Een afwijking tussen het offertebedrag en
het werkelijk gefactureerd bedrag zal nooit aanleiding kunnen geven tot enige gerechtelijke vordering vanwege de klant.

III. Leveringstermijn:
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Mogelijke vertraging in de levering van de
goederen, ongeacht de vertragingstermijn, geeft geen enkel recht op schadevergoeding of recht op de ontbinding van een deel of het
geheel van de overeenkomst.

IV. Uitvoering van de bestelling en risico-overdracht:
Een gedeeltelijke uitvoering van de bestelling ontheft de klant in geen geval van zijn betalingsverplichting voor de reeds uitgevoerde
gedeeltelijke verbintenis(sen). Na de verkoop en in het bijzonder vanaf de levering van de goederen op het in de bestelbon aangegeven
adres, gaat de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid en risico voor de goederen over op de klant en blijft deze persoonlijk
aansprakelijk voor de eventuele schade aan de goederen dat zal optreden door; nalatigheid in de behandeling, niet-conforme
transportomstandigheden, slecht en gebrekkige opslagomstandigheden, gebrekkige/niet adequate montage, gebrekkig gebruik,
gebrekkig onderhoud, e.v.

V. Waarborg en klachten:
Tijdens de duur van de waarborg (na de levering van de goederen op het adres zoals opgenomen in de bestelbon), blijft de klant als enige
aansprakelijk en verantwoordelijk voor de opslag, de behandeling, het transport, de montage, het gebruik alsook onderhoud van het
geheel van de goederen zoals geleverd door de verkoper.
De verkoper waarborgt: de conformiteit van de goederen aan de fabricagespecificaties, de gebreken in de goederen worden
gewaarborgd, in de mate en volgens de modaliteiten zoals gewaarborgd door de fabrikant. In dat geval zal de klant enkel het herstel of de
vervanging van het gebrekkige goed kunnen eisen en niet de ontbinding van de bestelling.
De klant zal, de goederen, bij levering, aan hun overeenstemming onderwerpen (hoeveelheid en visuele kwaliteit). Eventuele klachten met
betrekking tot hun overeenstemming dienen binnen de vijf werkdagen schriftelijk aan de verkoper te worden kennisgegeven. Buiten deze
termijn zal geen enkele klacht in aanmerking worden genomen.
Eventuele gebreken dienen verplicht op schriftelijk wijze, binnen de zeven werkdagen te worden kennisgegeven, dit vanaf het ogenblik dat
de klant deze heeft vastgesteld of wordt verondersteld deze vastgesteld te hebben, althans binnen een maximale termijn van zes
maanden vanaf de leveringsdatum van de goederen, en dit zolang de omstandigheden en regels van opslag, behandeling, transport,
montage, het gebruik alsook het onderhoud van het geheel van de goederen is nageleefd.
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VI. Eigendomsvoorbehoud:
De geleverde goederen blijven in exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de volledig verschuldigde som (het
basisbedrag zal bijgevolg vermeerderd worden met eventuele kosten, nalatigheidsinteresten en schadevergoeding zoals opgenomen in
artikel VII) heeft plaatsgevonden. Artikel 20, 5° Hyp. Wet is onverminderd van toepassing. Zolang de klant, aan zijn verplichtingen om de
integraal verschuldigde som te betalen niet heeft voldaan, heeft hij de verplichting de goederen te bewaren in hun oorspronkelijke staat, in
een daartoe geschikte omgeving en omstandigheden voor opslag volgens haar aard en bijzonderheden. Binnen deze wachttermijn blijven
de goederen in exclusieve eigendom van de verkoper.
Het is de klant verboden de goederen te verkopen, te verwerken, te verpanden aan een derde of erover op enige of andere wijze te
beschikken, zolang de verkoopprijs niet volledig is betaald. Worden de goederen toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit
resulterende verkoopprijs in de plaats van de verkochte goederen, waardoor de verkoper hierop haar voorrecht zal doen gelden. In
toepassing van bovenstaande bepalingen heeft de verkoper het recht om onmiddellijk de verkochte goederen (alsook het toebehoren)
terug te nemen waar ze zich ook bevinden. De kosten van weghalen, vervoer en dergelijke vallen allen ten laste van de klant. Alle
beschadigingen aan de verkochte goederen zijn voor rekening van de klant. De klant is verplicht de verkoper mee te delen waar de
verkochte goederen zich bevinden en alle medewerking te verlenen voor het weghalen. Als dit weghalen door welke oorzaak ook zou
verhinderd worden door de klant, zijn aangestelden of zijn schuldeisers, is de klant van rechtswege een vergoeding verschuldigd van
500,00 € per dag tot op de dag dat de goederen in bezit de verkoper worden gesteld. In een dergelijk geval wordt de door de klant
betaalde voorschot, integraal, door de verkoper verworven.

VII. Betalingsvoorwaarden:
Bij de levering van de bestelde goederen wordt het volledige bedrag gefactureerd. De klant betaalt de factuur volgens de
betalingsvoorwaarden en modaliteiten zoals daarin vermeld, bij gebreke daarvan volgens de modaliteiten zoals opgenomen in deze
algemene voorwaarden. De facturen van de verkoper zijn steeds betaalbaar te Brussel/België binnen een termijn van dertig dagen na
factuurdatum.
Bij gebreke aan betaling of bij onvolledige betaling van de factuur op de vervaldag zal het verschuldigde saldo van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling bij wijze van forfaitaire schadevergoeding verhoogd worden met 18% en een minimum van 50,00 € (als
administratieve kosten) en dit per factuur. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningkosten
(waaronder advocaatkosten) zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.
Eventuele betalingen aan agenten of tussenpersonen zijn niet bindend voor de verkoper. De van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling toepasselijke nalatigheidintresten hierop bedragen 1,5 % per maand, waarbij ieder begonnen maand als een volledige
maand wordt berekend.
Het protesteren van een factuur dient schriftelijk (bij aangetekend schrijven) te gebeuren binnen de 14 dagen na factuurdatum en dient
steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Een protest of kennisgeving dat de formaliteiten en voorwaarden in deze
clausule niet naleeft zal nietig zijn, niet-aanvaard worden en zonder gevolg blijven. Compensatie met al dan niet eventuele
tegenvorderingen of schadeclaims, gerechtvaardigd of niet, is niet geoorloofd. Ongeacht de bestemmeling van de factuur, hetzij de klant
die de bestelling heeft gedaan, hetzij een rechtstreekse klant van de klant die de bestelling heeft gedaan, hetzij een derde persoon die
door de klant werd medegedeeld en daarbij dus gevraagd werd dat deze de te factureren persoon zou zijn, zal de klant, onverdeeld en
solidair, gehouden zijn en blijven voor de betaling van onze facturen.
Bij niet-betaling behoudt de verkoper tevens zijn recht, om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling,
bij eventueel gewoon schrijven, als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het gedeelte van de nog niet uitgevoerde opdracht. In
een dergelijk geval wordt de door de klant eventueel betaalde voorschot door de verkoper definitief behouden en heeft de verkoper
onverminderd recht op de teruggave van de goederen. De ontbinding bevrijdt de klant niet van zijn verantwoordelijkheid om de moratoire
intresten en bijkomende kosten te betalen.

VIII. Ontbinding van de overeenkomst:
De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden
te beschouwen in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, kennelijk onvermogen of bij om het even welke wijziging aan de juridische
toestand van de klant. In dat geval zal het eigendomsvoorbehoud, (artikel 6) zoals hoger vermeld, haar toepassing en werking vinden en
blijft de door de klant betaalde voorschot door de verkoper definitief verworven.

IX. Overmacht:
Wanneer de verkoper ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, vertraging bij haar eigen leverancier, e.d. niet in de mogelijkheid
verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te eindigen zonder dat enige schadevergoeding
kan worden geëist.

X. Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid:
De overeenkomsten van de verkoper worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van het
arrondissement Brussel zijn bevoegd om de eventuele geschillen en/of bezwaren te beoordelen zowel voor leveringen in België̈ als in het
buitenland. De klant kan alternatieve geschillenbeslechting voorstellen, waarop de verkoper haar antwoord zal formuleren na intern
overleg.
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