TOCH DISTRIBUTIE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle tussen TOCH DISTRIBUTIE en de koper afgesloten verkoopsovereenkomsten. Er kan
alleen schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard door onze firma worden van afgeweken, en zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene
voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de koper. Onderwerpen die niet in deze voorwaarden staan beschreven worden geregeld door
de algemene rechtsregels naar Belgisch recht.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

OFFERTES EN PRIJZEN
a.
Alle offertes zijn zonder verbintenis.
b.
TOCH DISTRIBUTIE behoudt zich het recht voor zijn prijzen aan te passen indien er zich wijzigingen voordoen in de prijzen
van materialen in de periode tussen het afsluiten van de koop en de uitvoering van levering.
c.
Facturen voor leveringen kleiner dan 10 euro zullen verhoogd worden met 2,5 euro administratiekosten, zonder voorafgaande
verwittiging.
LEVERINGSTERMIJNEN
Leveringstermijnen zijn niet bindend en worden enkel bij benadering gegeven. Het overschrijden van de leveringstermijn kan
in geen geval aanleiding geven tot de ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding. TOCH DISTRIBUTIE is niet
verantwoordelijk voor het niet uitvoeren van de bestelling in geval van overmacht (staking, lock-out, etc).
RECHT VAN VERBREKING
Indien de klant insolvabel is of achterstallen van betaling heeft ten gevolge van vroegere contracten, behoud TOCH
DISTRIBUTIE zich het recht voor om zijn contractuele verplichtingen op te schorten totdat de betaling verzekerd is. Indien
er geen betaling geschiedt binnen de overeengekomen termijn, is TOCH DISTRIBUTIE gerechtigd de overeenkomst als
ontbonden te beschouwen, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, onverminderd het recht van TOCH
DISTRIBUTIE op schadevergoeding.
TERUGNAME
De verkochte goederen worden noch teruggenomen, noch omgewisseld. Mits voorafgaand schriftelijk akkoord kan hiervan
afgeweken worden. In geval van terugzending wordt een vermindering toegepast voor administratieve kosten forfaitair
bepaald op 20% van de te crediteren waarde. De terugzending kan echter enkel aanvaard worden als de goederen zich in goede
staat bevinden en in de oorspronkelijke verpakking.
KLACHTEN EN GARANTIE
De koper wordt geacht de gekochte goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren. Op straffe van verval moeten alle
klachten in verband met de goederen of met de factuur ons schriftelijk voorgelegd worden, binnen de acht dagen na levering.
Het indienen van een klacht kan in geen geval aanleiding geven tot uitstel of opschorting van betaling.
In het geval een verborgen gebrek wordt vastgesteld en indien dit gebrek binnen de garantieperiode van de fabrikant,
beginnende op de dag van levering werd gemeld, heeft TOCH DISTRIBUTIE de volgende keuze : ofwel vervanging van het
aangekochte goed, ofwel de gratis herstelling door de fabrikant. Elke andere eis betreffende het gebrekkig stuk is
uitgesloten.
BETALINGEN
Termijnen : behoudens tegenstrijdige en schriftelijke overeenkomst zijn al onze facturen contant betaalbaar bij levering.
Onvolledige levering : onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van ontvangst of betaling
van de goederen. Een gedeeltelijke factuur zal worden uitgeschreven naargelang de levering der goederen.
Niet betaling : indien de betaling op de vervaldag niet geschied is, zullen na schriftelijke ingebrekestelling, alle
prijsverminderingen en kortingen automatisch vervallen. De op de vervaldag niet betaalde facturen brengen vanaf de vervaldag
van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest op van 15% per jaar.
Ingeval de facturen op de vervaldag niet betaald zijn, wordt het factuurbedrag bovendien verhoogd met een schadevergoeding
ten belope van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 40 euro boven de hierboven genoemde intresten, eveneens
van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag worden alle andere
bestellingen geschorst of geannuleerd.
EIGENDOMSVOORBEHOUD
De levering van de goederen gebeurt onder eigendomsvoorbehoud. De eigendom wordt door de koper enkel verworven na
regeling van alle schulden, inbegrepen deze voor latere verhandelingen. Zolang de betaling van de verkoopprijs niet heeft
plaatsgehad is de koper er niet toe gerechtigd de goederen in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin van het woord
te gebruiken en is de koper uitdrukkelijk verboden om de goederen te verwerken, onroerend te maken door incorporatie,
verder te verkopen of anderszins te vervreemden. Het eigendomsvoorbehoud doet geen afbreuk aan de overdracht van risico’s
aan de koper. Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud staat de koper in voor de bewaring van de geleverde goederen in
goede staat, en is elk verlies en elke beschadiging voor zijn risico. De koper verbindt zich ertoe de goederen op zijn kosten te
verzekeren tegen alle risico’s, en de goederen derwijze te bewaren dat zij niet kunnen verward worden met andere goederen,
en steeds kunnen herkend worden als de eigendom van TOCH DISTRIBUTIE. Iedere betaling van de koper wordt eerst in
mindering gebracht op de facturen met betrekking tot de door de koper gebruikte, verwerkte of verder verkochte goederen.
RISICO
Het risico met betrekking tot de goederen gaat over op de koper op het ogenblik van de levering van de goederen. Goederen
worden vervoerd op risico van de koper, zelfs wanneer deze franco worden geleverd.
TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDHEID
Alle overeenkomsten gesloten door TOCH DISTRIBUTIE worden geacht onderworpen te zijn aan het Belgisch recht.
Alle eventuele geschillen met betrekking tot de totstandkoming, de uitvoering en/of de interpretatie van de
verkoopovereenkomsten gesloten door TOCH DISTRIBUTIE vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van
Gent.

