ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Sadel N.V.
1. Onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden, die
voorrang hebben op huidige algemene voorwaarden, geschieden al onze verkopen
onder de hierna volgende voorwaarden. Deze voorwaarden hebben van rechtswege
voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant. De eventuele nietigheid van een
of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de
toepasselijkheid van alle andere clausules.

2. Onze offerten, alsmede de aangegeven leveringstermijnen worden enkel ten titel van
inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis van onzentwege
meebrengen. Het overschrijden van de voorziene leveringstermijn kan onder geen
enkele voorwaarde, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van de
verkoper, de verbreking van de koopovereenkomst met zich meebrengen. Het uitstel
of de niet-levering kan bovendien geen oorzaak zijn voor het ontstaan van een recht
tot schadevergoeding in hoofde van de koper. Elke vertraging in de uitvoering,
waarvan wij als verkoper kennis zouden krijgen, zal evenwel zo spoedig mogelijk ter
kennis gebracht worden aan de koper.
Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde
vermoedelijke leveringstermijnen vervallen. De aangeboden prijzen zijn gebaseerd op
de huidige grondstofprijzen, (fabrieks)voorraden, wisselkoersen en loonkosten. Indien
een van deze bovengenoemde factoren verandert, houden wij ons het recht voor de
aangeboden prijzen en termijnen aan te passen.
Het materiaal wordt verkocht conform de technische specificaties en de afmetingen
door de fabrikant(en) opgegeven. De koper dient te onderzoeken of het aldus door
hem bestelde materiaal geschikt is voor het gebruik waarvoor hij het bestemt, en de
koper ontslaat de verkoper van elke verplichting om te onderzoeken of het materiaal
geschikt is voor het gebruik waarvoor de koper het bestemt behoudens indien de
verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk dergelijk onderzoek aanvaard heeft.

3. De goederen worden verkocht en ontvangen in onze magazijnen. Eventuele kosten van
in ontvangstname van de goederen zijn steeds ten laste van de koper.

4. De levering evenals risico overdracht geschieden in onze magazijnen. Behoudens
andersluidende overeenkomst geldt als datum van afhaling steeds acht dagen na
factuurdatum. Laattijdige afhaling geeft steeds aanleiding tot een opslagvergoeding à
rato van 0,5% van het totaal orderbedrag, exclusief BTW, per dag vertraging. Het
vervoer geschiedt op risico van de koper, eventueel leverancier.
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5. Alle kosten, taksen, heffingen en transportkosten zijn steeds ten laste van de koper.
Elke verhoging van de tolrechten en de B.T.W.-tarieven evenals van andere lasten en
taxen, toepasselijk op de verkoop en ingevoerd na de totstandkoming van de
overeenkomst, is ten laste van de koper, zelfs indien een prijs “tax inclusief”, was
overeengekomen.

6. Alle klachten wegens niet conforme levering dienen schriftelijk aangetekend en op
gemotiveerde wijze ingediend te worden binnen de 72 uur vanaf de levering van de
goederen, op straffe van verval.
Vrijwaring voor verborgen gebreken wordt verleend gedurende een periode van zes
maand vanaf de levering en op voorwaarde dat wij daarvan schriftelijk en aangetekend
kennis krijgen, binnen de 72 uur na ontdekking. De bewijslast van de tijdigheid rust op
de koper. Geen enkele koopwaar mag teruggestuurd worden zonder ons
voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord.

7. De verantwoordelijkheid van de verkoper bestaat in het evenredige terugbetalen of
vervangen van de betwiste goederen. De verkoper kan nooit aangesproken worden
tot het vergoeden van directe of indirecte schade. Herstellingen geven geen recht op
garantie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

8. Alle facturen dienen schriftelijk en aangetekend geprotesteerd te worden binnen de
acht dagen na factuurdatum. De betaling dient netto, contant te gebeuren te
Nazareth, tenzij anders vermeld.

9. De sommen, niet betaald op hun vervaldag, brengen van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een intrest op van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand telt
voor een hele. Niet tijdige betaling van facturen maakt alle uitstaande bedragen ineens
opeisbaar.

10.In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder
opgave van ernstige redenen, wordt, bij wijze van schadevergoeding, zonder
ingebrekestelling, het schuldsaldo van rechtswege verhoogd met 10 % van het
volledige hoofdbedrag, met een minimum van 125 €, zelfs bij toekenning van
respijttermijnen. Alle inningskosten en protestkosten zijn ten laste van de klant.

11.In geval van niet tijdige betaling van een geheel of gedeelte van de prijs op de vervaldag
of de niet naleving van andere verplichtingen, zijn wij gerechtigd om door middel van
een aangetekende brief het contract onmiddellijk te ontbinden lastens de koper. De
koper is in dat geval een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum,
rekening houdend met de potentiële schade, forfaitair wordt vastgesteld op 35 % van
de prijs, exclusief BTW, onder voorbehoud van het recht van de verkoper de werkelijk
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geleden schade te bewijzen en volledige schadeloosstelling te vorderen. De verkoper
behoudt het recht om nog niet-geleverde bestellingen te annuleren of de uitvoering
ervan op te schorten, op voorwaarde dat hij de koper daarvan op de hoogte brengt.

12. A. Wanneer de verkoper, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de
overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of
volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft de verkoper het recht om het
contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de koper van de
reden die de uitvoering van het contract verhindert. De verkoper zal in dit geval geen
enkele schadevergoeding aan de koper verschuldigd zijn.
Worden onder meer als geval van overmacht beschouwd: natuuromstandigheden,
staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, tekort aan
transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of goederen, beperkingen
op het energieverbruik en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet
bij de verkoper of bij één van zijn leveranciers.

12. B. Goederen die speciaal bij een derde door de verkoper zijn besteld, kunnen nooit
geannuleerd worden. De bestelling van goederen in voorraad bij de verkoper (de
zogenaamde back-to-back of TN-goederen) kan alleen geannuleerd worden met de
schriftelijk aanvaarding door de verkoper. In dat geval is de koper een minimum
vergoeding van 30% van het totaalbedrag van de bestelling verschuldigd met een
minimum van €40, onverminderd het recht van de verkoper meerdere
schadevergoeding te eisen. Indien de verkoper hier uitzonderlijk van afwijkt, kan dit
nooit uitgelegd worden als een definitieve afwijking voor latere annulaties. Indien de
annulatie wordt aanvaard door de verkoper, gebeurt dit conform de richtlijnen die
gegeven worden en steeds is de terugzending op kosten van de koper, zonder dat deze
beschadigd, noch gebruikt mogen zijn, en in de originele verpakking.

13. A. De aan de koper geleverde goederen, zelfs wanneer deze door hem worden
gebruikt, blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de betaling van
hun prijs. De koper verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen, te monteren of
te wijzigen, zolang zij eigendom van de verkoper blijven. In geval van niet-naleving van
dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 50 % van de verkoopprijs door de
koper verschuldigd zijn. Worden de koopwaren toch verkocht, dan komt het recht op
de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de geleverde waren.

13. B. De koper draagt vanaf het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst het
risico van beschadiging, vernieling en verdwijning.

14.Indien de koper bij de verkoper of een derde om uitstel van betaling verzoekt, zijn
schuldeisers oproept, failliet wordt verklaard, één van de facturen van de verkoper op
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de vervaldag niet betaalt, of indien blijkt dat de koper één van zijn verbintenissen van
een overeenkomst met de verkoper niet zal nakomen of er hiertoe een risico bestaat,
kan de verkoper elke overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling
ontbinden. De verkoper zendt ik dit geval een aangetekende brief of e-mail waarin hij
meldt zich op de ontbinding te beroepen. In dat geval dient de koper de goederen
binnen de 24 uur aan de verkoper te restitueren en is de verkoper gemachtigd om de
goederen in bezit te nemen zonder enige ander rechtsvorm. Bijkomend heeft de
verkoper het recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de koopprijs
onverminderd het recht van de verkoper meerdere schadevergoeding te eisen.
Indien de koper toelating vraagt tot een gerechtelijke reorganisatie conform de Wet
betreffende de continuïteit van de ondernemingen, zullen de verbintenissen van de
verkoper van rechtswege en zonder ingebrekestelling geschorst worden door het
enkel feit van de aanvraag van de gerechtelijke reorganisatie.

15.Voor alle geschillen zijn de Rechtbanken van de zetel van de verkoper bevoegd. Het
Belgisch recht is van toepassing op alle geschillen, tenzij de verkoper de
overeenkomstig artikel 624 Ger. Wb. bevoegde rechtbanken verkiest.
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