Algemene verkoop voorwaarden van Sollie BVBA
Prijzen: Prijzen vermeld in onze catalogi, prijslijsten, offertes en bestellingbevestigingen, zijn berekend exclusief BTW, die ten laste blijft van de koper en/ of
afnemer. Behoudens expliciete en schriftelijk andersluidende vermelding, zijn de opgegeven prijzen gedurende maximum 30 dagen geldig. De prijzen zijn
berekend op economische randvoorwaarden zoals wisselkoersen, leveranciersprijzen, prijzen van committenten, lonen, eigen fiscale en andere lasten, e.d. Iedere
wijziging van deze randvoorwaarden tussen de periode van de prijsofferte en de uiteindelijke levering, behoudens de hierboven vermelde
maximumtermijn van 30 dagen, kan automatisch een prijsaanpassing teweegbrengen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De koper aanvaardt
bij deze het risico van een dergelijk prijsverschil ten belope van een maximum van 20 % op het oorspronkelijke bedrag. Behoudens andersluidende vermelding, zijn
prijzen per eenheid berekend. Montage, demontage of aansluiting door SOLLIE BVBA of een door SOLLIE BVBA aangewezen onderaannemer is in de prijs inbegrepen.
De verkoop geschiedt pas op het ogenblik dat de daartoe gemandateerde persoon van SOLLIE BVBA schriftelijk de bestelling heeft bevestigd en nadat de
voorschotfactuur is voldaan, behoudens expliciete en schriftelijke andersluidende vermelding.
Vervoer:
De koper, bestemmeling, of diens gevolmachtigde, zal de vrachtbrief ondertekenen bij ontvangst van de zending, na de levering te hebben nagezien op eventuele
schade door het vervoer over de weg, over het water of door de lucht en na de plaatsing door SOLLIE BVBA of een door SOLLIE BVBA aangewezen
onderaannemer. Op de vrachtbrief dient door de koper of bestemmeling omstandig melding worden gemaakt van elk gebrek bij ontvangst. Elke klacht betreffende de
levering dient binnen de 48 uur na levering schriftelijk te worden ontvangen. Elk zichtbaar gebrek of non-conformiteit in de levering ter kennis gebracht na deze
termijn valt ten laste van de koper, resp. bestemmeling. Elk gebruik van de geleverde goederen heeft tot gevolg dat klachten betreffende de levering onontvankelijk
worden. SOLLIE BVBA is in geen enkel geval gehouden tot terugname na om het even welk gebruik. Levering en plaatsing geschiedt op de plaats
overeengekomen in de bestelling. Bij gebrek aan overeenkomst op dat gebied wordt er bevrijdend geleverd op de maatschappelijke zetel, bedrijfszetel of
woonplaats van de bestemmeling of koper. Indien er op het overeengekomen adres, of bij gebrek aan overeenkomst op één der hierboven vermelde adressen geen
daartoe gemachtigd persoon aanwezig is om de levering te ontvangen en de vrachtbrief te ondertekenen, heeft SOLLIE BVBA de keuze de goederen terug mede te nemen
of de goederen op te slaan in een door hem daartoe aangeduide plaats, dit op kosten en op risico van de koper. Bovendien is SOLLIE BVBA in dergelijk
voorkomend geval, gerechtigd op een aanvullende schadevergoeding ten belope van 10 % van het factuurbedrag, verhoogd met de kosten voortvloeiend uit niet in
ontvangstneming.
Betalingsvoorwaarden:

Behoudens andersluidende schriftelijke en bijzondere overeenkomst, zijn de facturen betaalbaar, netto en zonder korting, dertig dagen na de opmaak ervan. Bij niet

betaling op de vervaldag wordt elk factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar en is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidintrest verschuldigd ten
belope van de wettelijke intrestvoet vermeerderd met 3 % per jaar, met een forfaitair minimum van 10 % op jaarbasis. Bovendien wordt van rechtswege een
schadebeding verschuldigd ten belope van 15 % op alle nog openstaande factuurbedragen, met een forfaitair minimum van 75 EURO, eveneens zonder dat enige
voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Iedere verbreking of ontbinding van een overeenkomst op last van de koper, leidt tot
schadevergoeding voor SOLLIE BVBA ten belope van de geleden schade, vermeerderd met 15 % ten titel van morele schadevergoeding, met een forfaitair
minimum van 20 % op de overeengekomen prijs De koper doet afstand van zijn recht voortvloeiend uit de exceptio
non adimpleti contractus, evenals iedere andere exceptie die niet van openbare orde is ten aanzien van SOLLIE BVBA. Betwistingen mogen niet leiden tot
stopzetting van betalingen, tenzij schriftelijk en voorafgaand anders wordt overeengekomen.
Waarborg:
De geleverde producten genieten van de fabriekswaarborg. In geen geval kan SOLLIE BVBA worden aangesproken wegens verborgen gebreken te wijten aan het
transport, de montage/demontage van het toestel of enige andere oorzaak vreemd aan een fabricagefout of een fout in de aanwending of het gebruik van de
grondstoffen bij de vervaardiging. De waarborg geldt enkel voor de geleverde producten, en kan niet worden uitgebreid tot producten die ingeschakeld zijn in een
installatie waarin het product voorkomt. SOLLIE BVBA verbindt zich ertoe de producten waaraan een defect toe te schrijven is door voormelde gebreken, terug
bedrijfsklaar te maken, onder voorbehoud dat het gebrek door SOLLIE BVBA erkend wordt en deze oordeelt ervoor aansprakelijk te zijn na een nazicht van de
producten. Dit nazicht geschiedt, ten bedrijve van SOLLIE BVBA of op een door SOLLIE BVBA aangewezen plaats, waarbij alle producten voor nazicht
franco en zonder kosten worden toegezonden aan SOLLIE BVBA . Corrosieverschijnselen kunnen slechts als fabricagefout worden aanzien, indien het
gebruik van het product geschiedde in overeenstemming met de voorschriften en de gebruiksaanwijzing, én met de zorgen van een goede huisvader. Bij de
bestelling dient melding te worden gemaakt van een gebruik in een al dan niet corrosief milieu, bij gebreke waarvan SOLLIE BVBA er mag van uitgaan dat het product zal
gebruikt worden in een niet-corrosieve omgeving, en het product derwijze zal moeten worden gebruikt, op straffe van verval van de waarborg tegen corrosie. Schade
voortvloeiend uit het niet-aangepast gebruik, verwerking, behandeling, opslaan of vervoer van de goederen die niet in overeenstemming is met de gebruikelijke gang van
zaken en/of de bijgeleverde documentatie resp. gebruiksaanwijzing, in hoofde van de koper of van een derde, wordt uitgesloten.

Termijnen:

De uitvoeringstermijnen en leveringstermijnen zijn steeds benaderend opgegeven. De termijnen worden te goeder trouw opgegeven, doch zijn niet bindend. De
leveringstermijn kan pas bepaald worden en ingaan vanaf het ogenblik dat alle technische gegevens zijn overgemaakt aan SOLLIE BVBA, waarvan de
wederpartij de bewijslast draagt. De leveringstermijnen lopen vanaf de dag na datum van ontvangst van een technisch nauwkeurig bepaalde en geschreven
bestelling. Niet-betaling van één of meer voorschotten of facturen stuit of schorst de levering- en uitvoeringstermijnen. Een eventuele boete wegens
laattijdigheid, kan slechts ingaan na het verstrijken van tien werkdagen nadat de wederpartij SOLLIE BVBA bij aangetekende brief of deurwaardersexploot in
gebreke heeft gesteld van deze vertraging. Vertragingen te wijten aan derden, vreemde oorzaken of overmachtsituaties vallen nooit ten laste van SOLLIE BVBA .

De termijnen worden verlengd, resp. gestuit bij elke wijziging van een lopende bestelling. In geval van laattijdige levering kan de koper niet verzaken aan de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van zijn bestelling, en doet hij afstand van zijn recht op schadevergoeding en moratoire resp. compensatoire intresten ten laste van SOLLIE BVBA . Bij
overmacht of vreemde oorzaak in hoofde van SOLLIE BVBA kan deze besluiten tot gehele of gedeeltelijke verbreking of ontbinding van een bestelling of overeenkomst, of
opschorting van de overeenkomst, zonder dat dit feit aanleiding kan geven tot enige vergoeding ten laste van SOLLIE BVBA. Als dusdanig worden ondermeer beschouwd:
oorlog, oproer, staking, blokkade, douaneacties, stiptheidsacties, lockout, ongevallen, rampen, aardbevingen, overstromingen, stormen, brand, diefstal, gerechtelijke
procedures, beslagen, sekwesters, faillissementen of concordaten van toeleveranciers of fabrikanten.
Geschillen:
Alle overeenkomsten zijn opgemaakt naar Belgisch Recht. De Belgische Gerechten zijn uitsluitend bevoegd. Voor geschillen die tot de exclusieve bevoegdheid van de
vrederechter behoren, is bij uitsluiting het Vredegerecht van het kanton Sint Niklaas bevoegd. Voor ieder ander geschil zijn de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijke
arrondissement Dendermonde.
Voorwaarden:
De bovenvermelde voorwaarden zijn de enige die onderhavige overeenkomst en alle andere connexe, aanverwante, samenhangende en/of gelieerde
verbintenissen beheersen. Het plaatsen van een bestelling houdt de onherroepelijke aanvaarding in van deze voorwaarden. Iedere voorwaarde van de andere
contracterende partij die niet verenigbaar is met deze voorwaarden, wordt als niet-geschreven beschouwd, tenzij het een bijzondere voorwaarde zou betreffen op de rectozijde van
een overeenkomst, die formeel en schriftelijk wordt bevestigd door SOLLIE BVBA. Bij gebreke van bevestiging zijn bovenvermelde voorwaarden onverminderd en exclusief
van kracht. Iedere inbreuk van de koper op de bovenvermelde voorwaarden, geeft aan SOLLIE BVBA het recht op de onmiddellijke verbreking van een of meerdere, zoniet alle
rechtsverhoudingen tussen SOLLIE BVBA en de in gebreke blijvende partij. Deze verbreking gaat in op het moment van de kennisgeving ervan bij aangetekend schrijven of bij
electronische mail bericht.

