ALGEMENE VERKOOPS- en FACTUUR VOORWAARDEN
GLOBAL SUPPLIERS BELGIË
- OFFERTEN, BESTELLINGEN, PRIJZEN 1) De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en wisselkoersen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij
ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Bestellingen worden slechts door ons aanzien als aanvaard, op het ogenblik dat wij van de klant de door ons
opgestelde orderbevestiging/leveringsschema ondertekend terug krijgen. Bijgevolg behouden wij ons steeds het recht om op het ogenblik van herbestelling door de klant de
productie van bepaalde onderdelen stop te zetten indien zou blijken dat deze technisch of financieel niet meer haalbaar zijn. De geleverde aantallen kunnen per afroep en in
het totaal +/- 10% van bestelde hoeveelheid afwijken.
2) De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op
ontbinding van de overeenkomst door de koper. Bijgevolg kunnen wij geenszins aansprakelijk worden gesteld voor stockbreuken bij de koper.
3) Wij behouden ons het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement,
kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
4) Bij annulatie van een bestelling door de klant, behouden wij ons het recht van een schadevergoeding te eisen van 33% van de totale waarde van de bestelling, en dit onder
voorbehoud van alle verdere schadevergoedingen volgens wet bepaald.
5) Indien wij van de klant een opdracht krijgen tot productie van een onderdeel wat onderhevig is aan een octrooi, ligt de bewijslast van het eigendom van het octrooi bij de
klant. Indien nadien toch zou blijken dat er ons foutieve informatie werd verstrekt, zijn alle juridische gevolgen en kosten hiervan ten laste van de klant. Indien hierdoor een
bestelling geannuleerd wordt verwijzen wij uitdrukkelijk naar paragraaf 4 van onze algemene verkoops- en facturatie voorwaarden.
6) Indien op uitdrukkelijke vraag van de klant meegewerkt word door Global Suppliers aan productontwikkeling, ontwerp, engineering, ed. En nadien wordt de
productieopdracht uitbesteed aan een partij andere dan Global Suppliers, behouden wij ons het recht om de geleverde prestaties door te rekenen aan de klant. De
minimumfactuur voor dergelijke prestaties bedraagt 1500 euro verhoogd met de werkelijk gepresteerde uren aangerekend aan de thans geldende loonkost.
7) Kosten veroorzaakt door wijziging of aanvullingen aan het product of tekeningen die in ons bezit waren op de besteldatum, zullen u worden doorgerekend.
- LEVERINGEN 8) De goederen worden verzonden op risico van de koper, eventuele schade kan geen aanleiding geven tot vertraging in de betaling. Het risico gaat onmiddellijk over op de
koper vanaf het ogenblik van verzending uit ons magazijn. Alle leveringen in België zijn franco vanaf 1000 euro, tenzij de klant vraagt om een expreslevering de hieraan
verbonden kosten worden doorgerekend aan de klant. Alle leveringen buiten België zijn ten laste van de koper. Geleverde aantallen mogen per afroep en over totale
bestelling tien procent in meer of min afwijken tegenover de bestelde aantallen.
9) Indien de koper de resterende/bestelde goederen niet afhaalt/afroept binnen de termijn van één jaar na bestelling behouden wij ons het recht om deze goederen uit te
leveren zonder voorafgaandelijke goedkeuring van de klant.
10) Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht de
overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
11) Klachten betreffende de levering moeten ons aangetekend gemeld worden binnen de vijf werkdagen na levering en alleszins voor het gebruik, voor verdere
behandeling/verwerking of voor de voortverkoop van de goederen. Na deze termijn wordt de klant geacht de geleverde goederen volledig aanvaard te hebben, zelfs voor
verborgen gebreken. Gegrond bevonden klachten verplichten ons enkel tot vervanging van de niet conforme goederen, zonder dat de klant recht heeft op welkdanige
schadevergoeding ook. Eventuele aanpassingskosten voor geleverde goederen worden slechts aanvaard mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Global
Suppliers, aanpassingskosten worden slechts aanvaard voor een maximum bedrag gelijk aan de stukprijs van de initiële bestelling. Klachten wegens niet conformiteit na
verwerking zijn dienvolgens nooit ontvankelijk.
- BETALINGEN 12) Het protesteren van een factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de vijf werkdagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en nummer van de
factuur te vermelden.
13) Al onze facturen zijn betaalbaar op vervaldag zonder korting via overschrijving op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur. Eventuele toolingkosten worden
aangerekend op het ogenblik van bestelling en zijn steeds contant te betalen zonder korting. Er word slechts gestart met elke vorm van productie na betaling van deze
toolingkosten. Voor de bepaling van de vervaldagen verwijzen wij uitdrukkelijk naar de gegevens vermeld op de factuur.
14) Bij niet-betaling op de overeengekomen vervaldag, zal het bedrag van de factuur of het onbetaalde deel ervan van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling
verhoogd worden met een verwijlrente ten belope van 1% per maand, tot de volledige betaling. Eveneens is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een
forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 12% van het factuurbedrag, met een minimum van 500 euro, ten titel van schadebeding, zelfs bij toekenning van termijnen
van respijt. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de
koper afzonderlijk aangerekend.
15) Bij niet betaling behouden wij ons het recht om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Bijkomend heeft onze firma het recht om binnen de acht
dagen na een ingebrekestelling een schadevergoeding aan te rekenen gelijk aan 30% van het bedrag van de bestelling, vermeerderd met de reeds gedane kosten.
16) Zolang de klant zijn rekening niet integraal heeft betaald blijven de door ons geleverde goederen ons exclusief eigendom. Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot al
onze nog aanwezige goederen, ook de reeds betaalde. De koper is in ieder geval gehouden de goederen voldoende te verzekeren zolang ze niet betaald zijn. Dit
eigendomsvoorbehoud blijft bestaan ook wanneer de goederen zijn verwerkt, geïncorporeerd, doorverkocht of uitgeleverd door onze klant. Wij hebben in deze gevallen een
rechtstreekse vordering op de klanten van onze klant.
- VERZEKERING 17) Schade aan derden berokkend door de door ons geleverde goederen kan maximaal vergoed worden voor de waarde vermeld in onze polis burgerlijke aansprakelijkheid.
Een kopie van deze polis kan u steeds verkrijgen op aanvraag.
- BEVOEGDHEDEN 18) Alle betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbank te Kortrijk of van het vredegerecht te Izegem. Het Belgische recht is steeds van toepassing.
Bovenstaande algemene verkoops- en factuurvoorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen. Zij worden beschouwd als uitdrukkelijk en formeel aanvaard door onze
klanten die erkennen er kennis te hebben van genomen, zelfs indien zij in strijd zijn met hun eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden, tenzij bepaalde afspraken
uitdrukkelijk en schriftelijk anders werden afgesproken en goedgekeurd door beide partijen (koper en verkoper). Het plaatsen van een bestelling bij Global Suppliers
impliceert de volledige aanvaarding van onze voorwaarden.

(Conditions de vente en Français sur simple demande ou à consulter sur www.globalsuppliers.com/conditionsdevente.pdf)
(Sales Conditions in English are available on request and can be found on www.globalsuppliers.com/salesconditions.pdf)
(Verkaufsbedingungen auf Deutsch auf Anfrage oder auch verfügbar auf www.globalsuppliers.com/verkaufsbedingungen.pdf)

