ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1.

Onderhavige handelsvoorwaarden maken steeds een geheel uit met onze aanbiedingen, bestellingen en voor-verkoopsovereenkomsten.
Alleen deze voorwaarden zijn geldig en MEBES verwerpt alle met deze voorwaarden strijdige bedingen uitgaande van de klanten, ook wanneer
zij zouden voorkomen op hun eigen orderbevestigingen, bestelling, briefwisseling enz.
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Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door MEBES gesloten verkoopsovereenkomsten tenzij andersluidend en schriftelijk
overeengekomen.
Alle door MEBES opgegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend. Ze zijn gebaseerd op de geldende invoerrechten en valutakoersen ten tijde van
uitgifte van onze prijslijst of afgifte van onze offerte. Bij wijziging van één of meer dezer factoren na de datum van aanbieding, worden de
prijzen overeenkomstig gewijzigd wanneer ze meer dan 5% bedragen.
Alle prijzen zijn excl. B.T.W. gesteld en excl. andere eventuele verrichtingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte.
Leveringstermijn: De leveringstermijn wordt in de offerte gesteld onder voorbehoud van tussentijdse verkoop en wordt in de orderbevestiging
bevestigd. De leveringstermijn neemt een aanvang na ontvangst van de schriftelijke bestelling, de vooruitbetaling, goedkeuring van ontwerp
tekeningen, monsters en alle gegevens nodig voor het uitvoeren van de bestelling. De opgegeven leveringstermijnen zijn enkel indicatief en
zonder verbintenis vanwege MEBES ingeval van overschrijding ervan. Behoudens speciale overeenkomst wijst MEBES dan ook alle
verantwoordelijkheid af omwille van eventuele vertraging in de levering en kan de koper bij eventuele vertraging geen schadevergoeding noch
ontbinding van de overeenkomst eisen.
Annulatie van de bestelling, om welke redenen en op welk tijdstip ook, zal de koper automatisch een schadevergoeding gelijk aan minimum
20% van het bedrag van de bestelling verschuldigd zijn ten titel van winstverderving, en dit onverminderd alle tot op dat tijdstip reeds door
MEBES gemaakte kosten in verband met de bestelling welke eveneens integraal door de koper zullen moeten vergoed worden.
Alle rekeningen van MEBES zijn betaalbaar contant, tenzij anders besproken en schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke van betaling uiterlijk
30 dagen na factuurdatum zal van rechtswege en zonder dat enige aanmaning vereist is een verwijlintrest verschuldigd zijn gelijk aan 12% per
jaar en dit vanaf factuurdatum.
Zo de schuldenaar in gebreke blijft de facturen te voldoen 8 dagen na aanmaning bij aangetekend schrijven, zal van rechtswege ten titel van
forfaitaire schadevergoeding een schadebedrag van 10% op de factuursom toegepast worden met een minimum van 25 € en dit tot dekking
van alle kosten waartoe de laattijdige betaling aanleiding geeft. Bovendien vallen alle inningskosten, en dit in de meest uitgebreide zin van het
woord, voortspruitend uit een laattijdige betaling van onze facturen, ten laste van de koper. Na vertraging der betalingen voor levering, wordt
de leveringstermijn overeenkomstig verlengd. De goederen blijven het eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de factuur.
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De goederen worden verzonden op risico van de koper. Klachten moeten uiterlijk 8 dagen na levering en alleszins voor het gebruik of de
voortverkoop van de betrokken goederen schriftelijk gemeld worden. Enkel schriftelijke en gemotiveerde klachten worden in overweging
genomen. Eventuele klachten schorsen de betalingsverplichtingen van de koper niet.
Wanneer MEBES ten gevolge van overmacht, staking, lockout enz… niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren
behoudt hij zich het recht om een einde te maken aan de overeenkomst zonder dat de koper enige schadevergoeding kan eisen.
MEBES behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te
beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook om het even welke wijziging in de juridische toestand van de koper.
MEBES zal het door hem geleverde materiaal waarborgen tegen elk grondstoffen en/of fabricatie gebrek en/of fout en dit voor een periode
van 6 maanden ingaande vanaf de leveringsdatum. MEBES zal niet aansprakelijk zijn voor de fouten die te wijten zijn aan een onvoldoende
onderhoud, aan een normale slijtage, aan verkeerd gebruik van de apparaten, aan gebrek aan nazicht of aan herstelling door derden
uitgevoerd. Voor de leveringen die, alhoewel zij begrepen zijn in de onderneming, niet door MEBES worden gefabriceerd, zal deze slechts
kunnen gehouden worden tot de waarborgen en verbintenissen die leveranciers ten opzichte van MEBES op zich nemen. De waarborg omvat
enkel de levering af fabriek fabrikant van de te vervangen onderdelen. Prestaties van onze monteurs en de daaruit voorvloeiende
leveringskosten zijn niet in de waarborg voorzien. Er wordt geen schadeloosstelling voorzien. MEBES kan nooit aansprakelijk gesteld worden
voor verborgen gebreken, tenzij de koper aantoont dat MEBES deze gebreken kende. Elke tussenkomst van derden aan het door MEBES
geleverde materiaal, zonder uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van MEBES , doet elk recht op waarborg vervallen.
Het door MEBES geleverd materiaal beantwoordt aan de veiligheids- en hygiënevoorschriften vereist en opgelegd door het land van herkomst
der betrokkenen goederen.
MEBES kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de, als gevolg van de aankoop, door de klant gepleegde inbreuken op de algemene en/of
specifiek voor hem geldende wetten, reglementen en voorschriften inzake veiligheid en hygiëne.
MEBES kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de installaties en/of personeel en/of derden
die het gevolg is van een ongeval veroorzaakt door het geleverde materiaal of service .
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat uitsluitend de rechtbank van Turnhout bevoegd is om kennis te nemen van de geschillen in verband
met de onderhavige overeenkomst, en dat het Belgische recht van toepassing is wat ook de plaats van levering of installatie moge zijn.
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