ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, diensten (ook zichtzendingen, verhuur,...) en
overeenkomsten met Duma Forklifts nv. De klant verklaart deze voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.
Afwijkingen hieraan, zelfs indien vermeld op onze documenten, zijn alleen ons tegenstelbaar als een van onze bestuurders ze
schriftelijk heeft bevestigd.
2. Offertes
De prijzen en voorwaarden op onze offertes zijn slechts geldig voor de duur van 1 maand en onder voorbehoud dat er zich geen
wijzigingen voordoen bij onze fabrikanten.
3. Eigendomsvoorbehoud
a. Bij gebrek aan contante betaling of betaling op de vervaldag van de factuur heeft de verkoper het recht om het verkochte
toestel, op kosten van de koper, onmiddellijk en zonder schriftelijke of mondelinge opzegging van het verkoopcontract, terug te
nemen, waar ook dit toestel zich bevindt. De verkochte toestellen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de
volledige betaling van het aangerekende factuurbedrag.
b. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente van
1% per maand of gedeelte van de maand aangerekend, vanaf de vervaldag.
c. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt elk verschuldigd bedrag bovendien van rechtswege en na
ingebrekestelling vermeerderd met 12% met een minimum van € 150 en een maximum van € 1850 ten titel van conventioneel
schadebeding als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten.
d. In geval van ontbinding van de koopovereenkomst ten laste van de koper is deze laatste een schadevergoeding verschuldigd
gelijk aan 30% van het contract.
4. Zichtzending
De klant is verantwoordelijk voor het hem ter beschikking gestelde en staat in voor het mogelijk verlies. Op zicht of in bruikleen
geleverde of verhuurde goederen en daarbij horende prestaties mogen bij niet-tijdige of onvolledige terugbezorging of bij
terugbezorging met schade, automatisch in rekening gebracht worden zonder dat ingebrekestelling is vereist.
De goederen reizen op risico van de koper, die geacht wordt vanaf het tijdstip van vertrek een allriskverzekering te hebben
onderschreven voor rekening van de verkoper, ten bedrage van de aanschaffingswaarde van het aangekochte goed.
5. Risico
Onze producten worden in ontvangst genomen te Marke en reizen altijd op risico van de koper.
De verkoper kan onder geen enkel beding, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verantwoordelijk worden gesteld voor enige
vorm van verlies of schade van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van het materieel door de koper.
6. Levertermijnen
Indien gestipuleerd zijn onze levertermijnen altijd bij benadering te interpreteren. Wij verbinden ons ertoe al het redelijke te doen
ter naleving. Eventuele vertraging geeft nooit aanleiding tot enige schadevergoeding van onze kant.
7. Betaling
Onze facturen zijn - behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk door ons bevestigd andersluidend beding - contant betaalbaar te
Marke, onmiddellijk bij ontvangst ervan. Er wordt geen korting voor contante betaling toegestaan.
8. Waarborg
De waarborg die onze firma aan de koper geeft is de waarborg voor verborgen gebreken. Zij wordt alleen verleend voor zover het
bestaan van het verborgen gebrek ons wordt gesignaleerd binnen de 8 dagen na zijn ontdekking, het bewijs ervan door de klant
geleverd wordt, en aan onze firma de gelegenheid gegeven wordt het bestaan van het aangehaalde gebrek na te gaan. De
waarborgtermijn zal nooit deze verleend door de producenten kunnen overschrijden en blijft in elk geval beperkt tot zes maanden
of 1000 werkuren - afhankelijk van wat het eerst bereikt wordt. De termijn neemt een aanvang vanaf de levering. De waarborg is
enkel van toepassing ingeval van verkoop van nieuw materiaal, met inbegrip van nieuwe oorspronkelijke wisselstukken. De
waarborg is niet van toepassing op tweedehandsmateriaal, dat wordt aangekocht in de staat waarin het zich bevindt - na te gaan
door de klant die op eigen risico koopt. De banden, elektrische uitrustingen en toebehoren zijn van onze waarborg uitgesloten en
zijn uitsluitend gedekt door de waarborg van de fabrikant. Zijn evenmin gedekt: de onderdelen die zouden moeten vervangen
worden ingevolge normale sleet of beschadiging door nalatigheid, misbruik, onhandigheid, gebrek aan toezicht of onderhoud of
verkeerde aanwending van het materieel. De waarborg is beperkt tot het vervangen van de gebrekkige stukken en de werkuren
van onze technici. De verplaatsingskosten zijn ten laste van de klant. Het plaatsen door de klant van gelijk welk niet-origineel
wisselstuk brengt verval mee van elke waarborg voor het geheel.
9.Bevoegdheid
Zowel de totstandkoming, het bestaan, als de gevolgen van de overeenkomst worden uitsluitend door het Belgisch recht beheerst.
Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van Gent (afdeling Kortrijk) bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing. In
geval van betwisting van de interpretatie van deze tekst, is de Nederlandstalige tekst doorslaggevend. Het aanvaarden van deze
verkoopsvoorwaarden door de klant - door de ondertekening van de bestelbon of het niet protesteren van de facturen - houdt
automatisch in dat de klant verzaakt aan zijn eigen aankoopvoorwaarden nu en voor de toekomst.

