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OVEREENKOMST TUSSEN KOPER EN RUBBENS EGC BVBA
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1.3.
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1.5.
1.6.

Bij het plaatsen van een bestelling en vóór de levering bevestigt de koper
uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepassing van onze algemene
verkoopsvoorwaarden te aanvaarden in toepassing van art.1147 - 1152 van
het Burgerlijk Wetboek.
Onze algemene verkoopsvoorwaarden primeren steeds op deze van de
koper, behoudens speciale afwijkingen die schriftelijk toegestaan werden
door een gevolmachtigd persoon van onze vennootschap.
Iedere verkoopovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan. Deze komt tot
stand op de dag van de verzending van de schriftelijke orderbevestiging door
de verkoper.
Indien de koper, na de verzending van de schriftelijke orderbevestiging door
de verkoper, tot annulatie van de overeenkomst wenst over te gaan, zal deze
aan de verkoper een schadevergoeding verschuldigd zijn van 30% van het
bedrag, dat ingevolge de normale uitvoering van de overeenkomst aan de
verkoper verschuldigd zou geweest zijn, onverminderd het recht van de
verkoper om in geval van hogere schade een hogere vergoeding te vorderen
en onverminderd het recht van de verkoper om de uitvoering van de
overeenkomst te eisen.
Mondelinge toezeggingen en afspraken binden de verkoper niet, tenzij zij
door hem schriftelijk bevestigd werden.
In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken bevoegd van het
arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van onze vennootschap
zich bevindt.
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PRIJZEN
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Indien na datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meerdere
kostprijsfactoren of wisselkoersen een verhoging ondergaan - ook al
geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden - is de verkoper
gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen.
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LEVERINGSTERMIJNEN
3.1.
Alle meegedeelde leveringstermijnen zijn indicatief.
3.2.
Bij een te late levering kan de verkoper geen enkele schadevergoeding of
boete opgelegd worden.
3.3.
Een overschrijding van de leveringstermijn - door welke oorzaak ook – geeft
de koper niet het recht om derden werkzaamheden te doen verrichten, ter
uitvoering van deze overeenkomst zonder een machtiging van de verkoper
of van een rechtbank.
3.4.
Een te late levering kan door de koper niet ingeroepen worden tot annulering
van de overeenkomst.
3.5.
Een uitstel van levering kan aan de koper toegestaan worden, indien dit
beperkt blijft tot maximaal 1 kalendermaand en indien facturatie en betaling
ongewijzigd behouden blijven, op de data vermeld in de gesloten
overeenkomst.
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Onze facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel. Wissels en
andere betalingsdocumenten vormen hierop geen uitzondering noch
motivatie.
Iedere factuur vermeldt de overeengekomen betalingsmodaliteiten, waarbij
een cessie aan een factor niet uitgesloten wordt.
Alle facturen zijn netto; er wordt geen betalingskorting verleend.
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de bestelling plaatst, is
hoofdelijk en ondeelbaar gehouden om de facturen te betalen, ook indien de
facturatie aan een derde moet gericht worden.
Bij niet-betaling op de overeengekomen vervaldag, zal verkoper een rente
vanaf de vervaldag aanrekenen van 10% per jaar en een verhoging van 15%
op het nog verschuldigde saldo. Noch voor de rente, noch voor de verhoging
is een ingebrekestelling vereist. De verhoging van 15% bedraagt minimum
25,- € en maximum 1240,- €. Beide partijen passen hiermee het artikel 11471152 van het Burgerlijk Wetboek toe.
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Het vervoer der toestellen geschiedt steeds op risico van de koper, ook in
geval van een overeengekomen franco levering.
De koper zorgt voor een vrije toegang tot de plaats waar de te leveren
goederen opgesteld worden.
Een franco levering geschiedt slechts op voorwaarde, dat de vrachtwagen
de plaats van levering kan bereiken, dat de toegangen voldoende zijn en
er geen verwijdering van hindernissen noodzakelijk is.
Bij franco levering is demontage van toestellen uitgesloten, alsook ieder
verticaal transport.
Het binnenbrengen der toestellen en het plaatsen ervan op de plaats van
installatie zal professioneel en met de nodige zorg geschieden. Eventuele
beschadiging van opritten, muren, vloeren, deuren, glaswerk, vallen buiten
de verantwoordelijkheid van de verkoper.
De koper tekent bij levering voor ontvangst en draagt van dan af de
verantwoordelijkheid voor toezicht en bewaking.

AANSLUITING
2.1.

2.2.
De koper zal het geleverde product keuren binnen de 5 dagen na plaatsing
of aansluiting. Indien deze termijn zonder schriftelijke melding van gegronde
klachten is verstreken, wordt de levering en aansluiting geacht te zijn
geaccepteerd. Hetzelfde geldt voor klachten omtrent iedere facturatie.
Klachten ontslaan de koper niet van zijn betalingsverplichtingen.
Daar de professionele verkoper vermoed wordt de verborgen gebreken van
de door hem geleverde producten te kennen, kan deze zichzelf niet
vrijstellen van aansprakelijkheid voor verborgen gebreken.
Terugzendingen gebeuren slechts na akkoord van de verkoper.
Terugzendingen ontslaan de koper niet van zijn betalingsverplichtingen.
Na levering draagt de koper het risico voor alle directe en indirecte schade,
die aan het geleverde toestel mocht ontstaan.

VOOR

LEVERING EN PLAATSING

OPLEVERING EN KEURING
5.1.

De waarborg bedraagt één jaar op constructiefouten. Onderhoudsbeurten,
reinigen en vervangen van onderdelen onderhevig aan slijtage zijn
uitgesloten.
De waarborg omvat alle prestaties door de verkoper, d.w.z. werktijd, rijtijd,
verplaatsingskosten van servicewagen en vervangen van onder- delen.
Op elektrische onderdelen en motoren is deze waarborg beperkt tot 6
maanden.
Vergoeding van schade aan de inhoud van een koel- of diepvriesruimte is
uitgesloten.
Herstellingen en/of vervangingen van stukken tijdens de waarborgperiode
verlengen in geen geval de waarborgperiode.
De waarborgperiode wordt van rechtswege beëindigd, indien de koper
overgaat of doet overgaan tot herstellingen of wijzigingen zonder over
voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de verkoper te beschikken.
Waarborg op herstellingen is beperkt tot 6 maanden en tot het vervangen
onderdeel.

ALGEMENE VOORWAARDEN
TOESTELLEN

BETALING
4.1.

De eigendom van de geleverde toestellen gaat pas dan op de koper over,
wanneer al de door de koper aan de verkoper uit hoofde van leveringen of
werkzaamheden verschuldigde bedragen, met inbegrip van rente en
kosten, volledig aan de verkoper zijn voldaan.
De koper verklaart door de aanvaarding van onze algemene
verkoopsvoorwaarden dit tegenstelbaar eigendomsvoorbehoud te kennen
bij het plaatsen van de opdracht.
De koper verbindt zich ertoe de gekochte goederen niet te verkopen noch
te verplaatsen tot de volledige afbetaling ervan, zo niet stelt hij zich bloot
aan strafrechtelijke vervolging (BW 1583).
De koper zal aan de verkoper alle medewerking verlenen, teneinde de
verkoper
in
de
gelegenheid
te
stellen
het
genoemde
eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde
goederen. De verkoper zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot
ongehinderde toegang tot de producten voor de demontage ervan.

2.3.

2.4.

De aansluitingen aan water, gas, elektriciteit, stoom kunnen als speciale
deelopdracht door de verkoper uitgevoerd worden. Behalve speciale
overeenkomsten, zullen ze zich beperken tot het aanwerken van het
toestel aan de bestaande leiding in de keuken of aan klaarliggende
leidingen volgens de gegevens van de installatieplans opgemaakt door de
verkoper. Het berekenen der werkuren zal geschieden volgens een door
de beroepsvereniging vastgesteld tarief. De prijs der gebruikte onderdelen
is volgens tarief van de verkoper.
Aansluitingen op propaangas distributieleidingen worden nooit door de
verkoper uitgevoerd; dit in overeenstemming met de gebruiken van de
leveranciers van vloeibare gassen.
Werkuren gepresteerd buiten het door de ondernemingsraad vastgestelde
uurrooster, zullen aangerekend worden met de wettelijk voorziene
toeslagen.
Werken op en aan daken worden niet uitgevoerd door de verkoper.
Uitzondering wordt gemaakt ingeval een ventilatiesysteem als geheel
uitgevoerd wordt. Hiervoor wordt voor de uitvoering een plan ter
goedkeuring voorgelegd. Verkoper aanvaardt geen enkele waarborg
verplichting in verband met enige bouwkundige verantwoordelijkheid, zeker
niet in verband met de dichtheid van een dak doorvoering in bestaande of
nieuwe daken.

