De partij die schriftelijk of mondeling kontrakteert met de NV BOUWELEK verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de
hieronder opgenomen algemene aanbods-, bestel- en verkoopsvoorwaarden en verklaart eveneens uitdrukkelijk dat deze voorwaarden
integraal deel uitmaken van het kontrakt.

ALGEMENE AANBODS-, BESTEL- EN VERKOOPSVOORWAARDEN
1. Uitsluiting
De NV BOUWELEK erkent geen enkele wijziging en/of toevoeging aan de algemene aanbods-, bestel- en verkoopsvoorwaarden,
uitsluitend hààr algemene aanbods-, bestel- en verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing, ongeacht eventuele strijdige bedingen op
dokumenten uitgaande van de klant en/of medekontraktant.
2. Bevoegdheid
Iedere betwisting valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische Rechtbanken te Hasselt en uitsluitend de Belgische wetgeving
is erop van toepassing.
3. Bestellingen
Elke bestelling welke, zelfs gedeeltelijk, niet met de door de NV BOUWELEK gedane offerte overeenstemt wordt slechts definitief na
schriftelijke aanvaarding door de NV BOUWELEK. De door agenten (aangestelden, handelsvertegenwoordigers, enz...) van de NV
BOUWELEK aangegane verbintenissen worden voor de vennootschap slechts bindend na schriftelijke bekrachtiging ervan door het
daartoe bevoegd bestuursorgaan van de NV BOUWELEK.
4. Levering
De levering geldt als inontvangstname en goedkeuring door de koper en ontslaat de NV BOUWELEK van elke aansprakelijkheid voor
zichtbare gebreken. De levering vindt steeds plaats in de magazijnen van de NV BOUWELEK te Herentals, Atealaan 17. Deze
levering doet het risiko betreffende de geleverde produkten overgaan op de koper. De geleverde produkten blijven eigendom van de NV
BOUWELEK tot volledige betaling van de prijs. De produkten mogen niet in pand gegeven worden.
5. Transport
Alle vervoerskosten zijn ten laste van de koper. Het transport neemt steeds een aanvang in de magazijnen van de NV BOUWELEK
te Herentals, Atealaan 17, na de levering van de goederen aldaar aan de koper en nadat het risiko door deze levering is overgegaan
op de koper.
Het transport geschiedt in elk geval op het uitsluitend risiko van de koper, zelfs indien de NV BOUWELEK de kosten en organisatie
ervan op zich neemt.
6. Termijnen
De leveringstermijnen moeten slechts verstaan worden als een middelverbintenis en NIET als een resultaatsverbintenis. Een verlenging
van de leveringstermijn zal in géén geval een vernietiging van de koop door de koper kunnen verantwoorden, noch aanleiding geven tot
enige schadevergoeding. In voorkomend geval mag de NV BOUWELEK in gedeeltes leveren.
7. Protesten
Elk protest betreffende werken of leveringen voorkomend op de fakturen van de NV BOUWELEK, of betreffende de fakturen zelf, dient
ingediend te worden bij aangetekend schrijven, te verzenden binnen de acht dagen na ontvangst van de faktuur. Bij gebreke hiervan is de
faktuur aanvaard zonder enig voorbehoud.
8. Prijzen
De prijzen van de produkten van de NV BOUWELEK worden netto in Euro opgegeven. Elke afwijking hiervan moet door
de NV BOUWELEK schriftelijk bevestigd worden. Elk recht, elke taks of belasting en dergelijke welke naast de prijs verschuldigd is, zal
ten laste van de koper zijn.
9. Betaling
Onze fakturen zijn kontant en zonder korting betaalbaar in onze kantoren te Herentals, Atealaan 17. Indien niet kontant betaald wordt
zal op de openstaande bedragen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling of enige vormvereiste een intrest gelijk aan de
wettelijke intrestvoet plus 3 procent verschuldigd zijn en dit vanaf de faktuurdatum tot op het ogenblik van volledige betaling.
Indien bij niet kontante betaling de openstaande bedragen niet onmiddellijk voldaan worden op eenvoudig verzoek is van rechtswege en
zonder enige vormvereiste een forfaitaire schadevergoeding voorzien van 10 %, met een minimum van 25 8 per faktuur, dit om de kosten
te dekken veroorzaakt door het verzuim van de schuldenaar. Bij gedeeltelijke betaling zal iedere afkorting in eerste instantie door de
NV BOUWELEK worden aangerekend op kosten en intresten en pas nadien op de hoofdsom, overeenkomstig de artn. 1254 en 1255
van het Burgerlijk Wetboek.
10. Betalingsfaciliteiten
De door ons getrokken wissels of de door ons toegestane betalingstermijnen en/of modaliteiten houden geen afwijking in van vorige
klausule en maken evenmin een schuldvernieuwing uit. Ieder protest van een wissel, zelfs niet gepubliceerd, maakt alle overige wissels
onmiddellijk eisbaar, zelfs indien die nog niet vervallen zijn.
11. Aansprakelijkheid
Niemand die schade lijdt ten gevolge van de levering, de konstruktie, het gebruik of wat dan ook van de produkten van de NV BOUWELEK
kan zich in hoofde van deze laatste beroepen op enige aansprakelijkheid zonder dat de schadelijder minstens het bestaan van de
schade, een gebrek in het kwestige produkt en een oorzakelijk verband tussen deze beiden bewijst.
12. Aansprakelijkheid
De NV BOUWELEK kan geen enkele aansprakelijkheid hebben voor welke schade dan ook ten gevolge van de hoger omschreven levering, konstruktie, gebruik e.d. van haar produkten. Evenmin indien de schadelijder in hoofde van de NV BOUWELEK of in hoofde van
haar aangestelden een nalatigheid, zeer lichte fout, lichte fout of zelfs zware fout bewijst. Enkel indien in hoofde van de NV BOUWELEK
of in hoofde van haar aangestelden een opzettelijke fout kan worden bewezen, kan zij daarvoor aansprakelijk gesteld worden.
13. Aansprakelijkheid
De NV BOUWELEK kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht aan het door haar verkochte goed zelf.
14. Aansprakelijkheid
De NV BOUWELEK kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht aan goederen die door de schadelijder
anders dan in de privésfeer gebruikt of verbruikt werden.
15. Aansprakelijkheid
De NV BOUWELEK kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die niet het direkte, noodzakelijke en rechtstreekse
gevolg is van de levering, de konstruktie, het gebruik of wat dan ook van haar produkten. Elke schade in verband met hoger genoemde
levering, konstruktie, gebruik enz. maar die daarvan min of meer verwijderd is, kan niet op de NV BOUWELEK verhaald worden.
16. Aansprakelijkheid
Voor elke geplande tussenkomst, in de zin van herstelling, aanpassing, wijziging of wat dan ook in die aard, van de produkten van de NV
BOUWELEK dient haar vooraf schriftelijk, uitdrukkelijk en rechtstreeks toestemming gevraagd te worden door de partij die overweegt
een dergelijke tussenkomst te doen en/of te laten doen, inbegrepen door de eindklant-gebruiker. Deze toestemming zal enkel kunnen
gegeven en bewezen worden met een uitdrukkelijk en eenduidig geschrift uitgaande van de NV BOUWEL EK. Zonder deze toestemming zal elke tussenkomst in de hoger vermelde zin verboden zijn.
17. Aansprakelijkheid
Elke tussenkomst in de hoger vermelde zin waarvoor niet vooraf schriftelijk, uitdrukkelijk en rechtstreeks toestemming gevraagd en
gegeven werd, heeft tot gevolg dat de partij die deze tussenkomst doet, zal gehouden zijn tot vrijwaring van de NV BOUWELEK voor
alle schade, van welke aard ook, waarvoor de NV BOUWELEK zou kunnen worden aangesproken na deze tussenkomst. Het is de
tussenkomende Partij die eventueel zal dienen te bewijzen dat de schade reeds vóór zijn of haar tussenkomst bestond.
18. Aansprakelijkheid
Elke tussenkomst in hoger vermelde zin waarvoor niet vooraf schriftelijk, uitdrukkelijk en rechtstreeks toestemming gevraagd en gegeven
werd, konstitueert een fout in hoofde van de partij die naliet deze toestemming te vragen, inbegrepen in hoofde van de eindklant-gebruiker.
19. Aansprakelijkheid
Elk gebruik dat niet volledig in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing van de produkten van de NV BOUWELEK is uitdrukkelijk
verboden. Het niet naleven van dit verbod konstitueert een fout in hoofde van de overtreder, inbegrepen in hoofde van de eindklantgebruiker.
20. Aansprakelijkheid
Elke fout in hoofde van de schadelijder sluit elke aansprakelijkheid uit in hoofde van de NV BOUWELEK.
21. Aansprakelijkheid
Geen enkele informatie opgenomen in folders, catalogi, plannen, beschrijvingen, reklame of wat dan ook bindt de NV BOUWELEK,
en/of kan een fout in haren hoofde konstitueren en/of kan aanleiding geven tot haar aansprakelijkheid.
22. Eigendom
Alle door ons geleverde goederen, blijven onze volle eigendom tot de volledige betaling ervan.
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