Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemeenheden
Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn alléén geldig en algemene voorwaarden van de koper, al of
niet op zijn commerciële formulieren gedrukt, komen niet in aanmerking. Bijzondere voorwaarden en
diegene, die in het bestek of in de orderbeves ging kunnen worden vermeld, wijzigen slechts onze
algemene verkoopsvoorwaarden op die punten waarop ze betrekking hebben. Elke afwijking of
wijziging van deze clausules zal ongeldig zijn, indien deze niet schri elijk werd beves gd of door ons
aanvaard werd. Behoudens tegenstrijdige bepalingen, gelden onze prijzen in het algemeen voor
materiaal af onze maatschappelijke zetel, taksen, vracht en verpakking ten laste van de koper, en
eveneens per enige en globale bestelling, te leveren binnen de 90 dagen vanaf de datum van de
eerste levering van het eerste stuk. Onze schri elijke orderbeves ging is alléén geldig wat betre de
hoeveelheden, uitvoering, overeengekomen prijzen en betalingswijze.
Al onze oﬀertes zijn opgemaakt, rekening houdend met de huidige prijzen van grondstoﬀen,
salarissen, wisselkoersen, rechten, taksen, enz. ledere wijziging van deze prijzen vóór de levering
gee ons het recht de prijzen aan te passen, zodat de berekende prijzen al jd deze zullen zijn die op
de dag van de verzending van het materiaal van kracht zijn. Ingeval dat gedeeltelijke of totale
annula e van een bestelling kosten kan veroorzaken, behouden wij ons het recht voor deze kosten
aan de klant in rekening te brengen en, bij wijze van niet beperkend voorbeeld, onze kosten voor
bestudering, fabricage, montage, vervoer enz... Iedere wijziging van de toestand van de koper, zoals
tengevolge van overlijden, faling, onbekwaamheid, openbaarmaking van een geprotesteerde
geaccepteerde wissel, protest van een door ons opgesteld en zelfs niet geaccepteerd waardepapier,
niet betaling van een eenvoudige postwissel, ontbinding of wijziging van de vennootschap laat ons
toe van iedere aan de gang zijnde koop of verkoop af te zien en waarborgen te eisen. Onafgezien van
de hierboven voorziene omstandigheden en op basis van concrete aanwijzingen van ﬁnanciële
moeilijkheden (achterstallige betaling, onrechtma ge klachten, niet gehouden belo en, enz.),
behouden wij ons het recht voor, om zelfs na gedeeltelijke verzending van de koopwaar een door ons
goedgekeurde waarborg te eisen van de koper, tot nakoming van zijn verplich ngen. De weigering
daaraan te voldoen verleent ons het recht onmiddellijke betaling te vorderen van onze
schuldvorderingen en iedere koop en/of verkoop als ontbonden te beschouwen of de leveringen op
te schorten.
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Leveringen
Wat ook de bestemming van het materiaal en de verkoopsvoorwaarden mogen zijn, de levering
wordt aanzien op onze maatschappelijke zetel te zijn geschied en aanvaard. Elke klacht voor niet
overeenstemmende leveringen dient ons binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen toe te
komen.

Vervoer
De verzending en het vervoer geschieden dus op risico van de koper, zelfs voor goederen die franco
geleverd worden volgens de algemene voorwaarden van de Belgische Transporteurs gepubliceerd in
het Belgisch Staatsblad van 24 juli 1980. De verzending wordt uitgevoerd op risico van de koper, de
klant kan op zijn eigen kosten de gekochte goederen laten verzekeren en hee de plicht het materiaal
bij ontvangst na te zien, zijn verhaal tegen de vervoerder binnen de vereiste jdperken uit te oefenen
en ons, binnen de acht dagen, eventuele klachten betreﬀende de hoeveelheden of de toestand van
de geleverde stukken of hoeveelheden te doen toekomen, per aangetekend schrijven bij de post.

Termijn
Onze leveringstermijnen lopen vanaf de datum van de orderbeves ging en nadat alle technische
en/of commerciële bijzonderheden deﬁni ef bedongen zijn; zij zijn nooit gewaarborgd, maar worden
zo precies mogelijk volgens de aanduidingen van de fabrieken gegeven. Eventuele vertragingen
kunnen in geen enkel geval de annula e van de bestelling rechtvaardigen noch aanleiding geven tot
schadevergoeding. Wanneer de klant gedeeltelijke leveringen op bepaalde data oplegt, mogen deze
door hem slechts gewijzigd worden, mits opzegging van 90 dagen, zoniet is de klant verplicht de
goederen op de bepaalde data in ontvangst te nemen.

Protest
Protest tegen een factuur is enkel geldig indien dit protest schri elijk, aangetekend en gemo veerd is
en binnen de acht kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum. De vermelding van de factuur in
ons uitgaand facturenboek vormt steeds het onweerlegbaar bewijs van zowel verzending, als
ontvangst ervan.

Klachten
Klachten worden enkel in rekening genomen binnen de acht kalenderdagen na ontvangst goederen,
na het verstrekken van informa e, na aﬂeveren engineering- en of so ware dossier. Alle klachten
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dienen aan de opdrachtnemer schri elijk, aangetekend en gemo veerd te worden. Terugzendingen
van geleverde materialen worden slechts aanvaard mits voorafgaand schri elijk akkoord van de
opdrachtnemer. Een klacht, van welke aard ook, kan door de verschuldigde niet worden ingeroepen
om de betaling van een factuur uit te stellen of te weigeren.

Waarborg
Het materiaal is gewaarborgd, gedurende één jaar vanaf de dag van verzending, tegen elke materiaal
of construc efout. Deze waarborg mag de 180 bedrijfsdagen niet overschrijden en beperkt zich
uitsluitend tot de vervanging van de stukken, welke door onze diensten als defect erkend worden,
door nieuwe stukken van hetzelfde type, met uitslui ng van in het algemeen om het even welke
tussenkomst, zoals namelijk montage- en demontagekosten, arbeidsloon, technische werkloosheid,
enz… Om het even welke aanvraag voor waarborg dient geschied ten laatste binnen de 15 dagen van
de vervaldag van de waarborg. De klant mag in geen enkel geval aanspraak maken op enige
vergoeding van om het even welke aard zelfs indien schade werd verricht van welke aard ook door
het gebruik van de defecte stukken. ENIRIS BV wijst alle verantwoordelijkheid af ingeval van schade
berokkend aan personen of voorwerpen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks. Eniris BV kan in geen
geval verantwoordelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van datagegevens,
verlies van inkomsten, verlies van cliënteel, en in geen geval kan de aansprakelijkheid van ENIRIS BV
ten opzichte van de opdrachtgever en ten opzichte van derden in het kader van dit contract een
hoger bedrag belopen dan de prijs die de opdrachtgever voor het product dat hem in uitvoering van
het contract wordt geleverd betaald hee . Bij uitvoering van regiewerken (sub-contrac ng), van
welke aard ook, zal de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid steeds bij de opdrachtgever
(contractor) liggen, de opdrachtnemer kan onder geen beding schadeclaims hieromtrent ontvankelijk
verklaren. Voor elke herstelling of wijziging die niet door haar werd uitgevoerd, wijst de ﬁrma ENIRIS
BV elke verantwoordelijkheid af, van welke aard ook. ENIRIS BV wordt uitgesloten van alle waarborg
ingeval van aliëna e van het materiaal voor om het even welke reden, zelfs gedurende de
waarborgperiode, zonder belang deze aliëna e gra s of betaalbaar weze, alsmede ingeval van
verkeerd gebruik van de stukken of door gebrek aan onderhoud. ENIRIS BV maakt de gebruikers van
haar producten erop a ent dat voor de veiligheid van hun werking de volgende factoren van belang
zijn: juiste ingebruikstelling, bediening door bevoegd personeel, alsook systema sch onderhoud en
geregelde controle naargelang hun aanwendingsvoorwaarden en dit in overeenstemming met de
technische gegevens verstrekt in de catalogen. Producten die niet door ons vervaardigd zijn, worden
geleverd zoals ontvangen van onze leveranciers en dienen gebruikt te worden volgens de
voorschri en van de fabrikant. In geen geval gaat onze garan e verder dan deze van de fabrikant. De
gebruiker is verplicht afschermkappen te leveren en aan te brengen en ervoor te zorgen dat bij
ingebruikname en bij werking de installa e voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschri en.
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Samenwerkingen van onbepaalde duur
Contracten van onbepaalde duur en contracten waar geen expliciete einddatum op vermeld staat,
worden s lzwijgend verlengd. Deze contracten kunnen bij aangetekend schrijven steeds opgezegd
worden door zowel de koper als ENIRIS BV, met een opzegtermijn van ten minste 3 maanden.
Eventueel resterend krediet van de koper bij ENIRIS BV na deze opzegtermijn wordt door ENIRIS BV
aan de koper terugbetaald. Eventueel resterende verschuldigde bedragen van de koper aan ENIRIS BV
van voor en jdens de opzegtermijn worden door ENIRIS BV alsnog gefactureerd.

Verpakkingen
Behoudens tegenstrijdige bepaling, wordt de verpakking tegen de kostprijs in rekening gebracht en
wordt niet teruggenomen.

Betaling
Behoudens tegenstrijdige bepaling, zijn onze facturen betaalbaar op 30 dagen na rekeningsdatum.
Voor elke bestelling hoger dan 7.500 euros betaling van: 30% als voorschot - 40% bij levering - 30% op
30 dagen na rekeningsdatum. De agio’s en discontokosten zullen ten laste van de koper zijn voor
betaling per geaccepteerde wissel waarvan de vervaldag de hierboven bepaalde termijn van 30
dagen zou overschrijden. Daarenboven, bij niet betaling op de vastgestelde data en zonder
voorafgaande aanmaning, zal het bedrag van de onbetaalde rekening(en) met 15% voor
incassokosten met een minimum van 25 euros verhoogd worden.

Eigendomsvoorbehoud en voorrecht van de verkoper
Beding van eigendomsvoorbehoud: bij niet-betaling op de vervaldag wordt de verkoop van
rechtswege ontbonden ten voordele van de verkoper, die de teruggave van de goederen op kosten
van de verkrijger kan vorderen en zijn rechten op schadevergoeding kan doen gelden.

Copyright
Tekeningen, technische verbeteringen, nieuwe procédés, ontwikkelde programmatuur, plannen,
so ware ontwikkelingen, ontwikkelde standaarden, kortom alle realisa es van welke aard ook ter
beschikking gesteld door ENIRIS BV aan de opdrachtgever, blijven eigendom van ENIRIS BV. Zij mogen
in geen geval aan derden worden overgemaakt, ter inzage worden gegeven of gekopieerd, zonder
voorafgaande schri elijke overeenkomst tussen beide par jen.
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Jurisdictie
In geval van geschil, welke ook de aard en de plaats van de levering mogen zijn, zullen uitsluitend de
Gentse Rechtbanken bevoegd zijn, zelfs indien het geaccepteerde wissels betre betaalbaar en/of
gedomicilieerd buiten het rechterlijk arrondissement van deze stad. Indien dezelfde geschillen van de
kantonale jurisdic e a angen, zullen deze onder de bevoegdheid vallen van het Vredegerecht Gent.
Al onze contracten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.
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