
Algemene verkoopsvoorwaarden

Alle door ProMinent Belgium NV, hierna de verkoper genoemd, afgesloten overeenkomsten en aanvaarde bestellingen zijn
onderworpen aan onderhavige voorwaarden. Behoudens schriftelijk akkoord van ProMinent Belgium NV zijn al de bedingen
voorzien in de handelsdocumenten van haar medecontractanten zonder voorwerp.

Aanbiedingen.
Aanbiedingen worden gemaakt zonder verplichting vanwege de verkoper. Leveringen en dienstverleningen beperken zich
exclusief tot de elementen die bepaald werden in de aanbieding van de verkoper. Behoudens andersluidend schriftelijk beding,
gelden de aangegeven prijzen voor goederen geleverd vanuit de magazijnen (EX WORKS), exclusief alle rechten en taksen. De
vertegenwoordigers van ProMinent Belgium NV zijn niet gemachtigd om de verkoper te binden.
De prijs is deze zoals op de aanbieding vermeld, tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie
van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (wisselkoersen, grondstoffen, lonen,
energie,…). De prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen. In dit geval geldt de nieuwe prijs
zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

Bestellingen.
Schriftelijke of mondelinge bestellingen, rechtstreeks of door de tussenkomst van één van de vertegenwoordigers van ProMinent
bekomen, zijn enkel gevalideerd door ProMinent schriftelijke bevestiging. De koper is echter verbonden, zodra hij een bestelbon
of contract ondertekent.
Zonder schriftelijke tegenspraak van de koper binnen de acht kalenderdagen volgend op de verzenddatum, zijn de bevestigingen
van verkoop bindend en zijn alle bedingen van de klant zonder voorwerp.

Leveringen.
Leveringstermijnen zijn uitgedrukt in werkdagen. Indien bij de bestelling een voorschot was voorzien, zal de leveringstermijn
beginnen op de dag na de ontvangstdatum van het voorschot. Leveringstermijnen zijn steeds vrijblijvend. Vertraging in de levering
geeft de koper geen recht tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst. Deelleveringen zijn toegelaten. De
verkoper behoudt zich het recht om deze deelleveringen te factureren, naarmate de bestelling wordt uitgevoerd. Het materiaal in
stock is te verstaan met uitzondering van tussentijdse verkoop. De bijkomende stockagekosten van materiaal dat wegens redenen
onafhankelijk van de wil van ProMinent niet kan geleverd worden, zullen ten laste vallen van de koper.

Verzendingen.
De verzendingen geschieden steeds op kosten en op risico van de koper. Zendingen worden nooit verzekerd, behoudens
uitdrukkelijke opdracht van de koper en op zijn kosten. Express zendingen, speciaal transport of zendingen per taxi-post gebeuren
enkel op uitdrukkelijk verzoek van de koper mits betaling door de koper van de extrakost. Zelfs in geval van franco levering,
moeten alle eventuele claims, vastgesteld door de koper of bestemmeling aan de verantwoordelijke vervoerder en/of verzekeraar
binnen de 48 uur na ontvangst van de goederen worden gemeld.

Overmacht.
Indien de verkoper de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, sociale conflicten of andere gebeurtenissen buiten zijn
controle, gedurende meer dan drie maanden, heeft de verkoper het recht aan de overeenkomst een einde te stellen. Aan de koper
wordt hetzelfde recht toegekend voor zover hij aan de verkoper de kosten terugbetaalt, ontstaan in verband met de bestelling of
contract.

Waarborgen.
Ons materiaal is gewaarborgd tegen alle constructiefouten voor een tijdsduur van twee jaar te rekenen vanaf de leveringsdatum.
Deze waarborg beperkt zich tot het kosteloos vervangen of eventueel herstellen van de stukken welke door onze firma schriftelijk
als foutief werden erkend. De waarborg strekt zich in geen geval uit tot de stukken die deel uitmaken van een systematische
slijtage. De kosten voor vervoer, demontage en montage van de stukken welke hersteld of herplaatst worden in uitvoering van
onze waarborg, zijn ten koste van de klant. De waarborg is nooit verstrekbaar aan stukken die het voorwerp van herstellingen of
aanpassingen waren, op initiatief van de klant of een derde persoon, tenzij ons voorafgaand schriftelijk akkoord. In geval van
erkende non-conformiteit of foutief funktioneren van onze leveringen, zal onze verantwoordelijkheid zich enkel beperken tot de
eenvoudige terugname van onze materialen tegen de factuurprijs, voor zover zij franco naar onze magazijnen worden
teruggezonden en onder voorbehoud van een eventuele vergoeding voor het gebruik. Wij weren elk beroep af van de koper voor
schadevergoedingen van onkosten en nadelen van gelijk welke aard. De waarborg is niet van toepassing in geval van foutief
manoeuvre, slecht gebruik, niet in achtnemen van onze gebruiksvoorwaarden, overmatig gebruik, alsook in alle gevallen van
overmacht, externe factoren zoals vorst, roest, chemische belastingen, kortsluitingen, enz. De afroep van de waarborg zal de
koper niet ontslaan van zijn betalingsverplichtingen volgens de voorziene voorwaarden. De verkoper kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor enige schadevergoeding voor bedrijfsverliezen of andere indirecte schade.

Betalingen.
Betalingen dienen contant te gebeuren, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, en in onze maatschappelijke zetel. Voor
niet in stock leverbare bestellingen, kan een voorschot gevraagd worden, het saldo is betaalbaar bij de levering. Onze wissels
houden noch afwijking noch vernieuwing in. Alle bankkosten zijn ten laste van de klant. In geval van betalingsvertraging zal van
rechtswege een interest van 1% per maand berekend worden vanaf de vervaldatum en zonder dat een voorafgaande maning
nodig is. In geval van niet betaalde rekeningen binnen een termijn van 30 dagen na hun vervaldatum en in uitvoering van artikels
1226 en volgende van het Burgerlijk Recht, zal het bedrag van vernoemde rekeningen van rechtswege en zonder maning met
12% en een minimum van € 25,00- verhoogd worden. Dit staat los van eventuele schadevergoedingen en interesten. Ten gevolge
van de niet betaling op de vervaldag wordt de betaling van alle nog niet vervallen fakturen onmiddellijk eisbaar, behoudens
onderling overeengekomen afwijking, schriftelijk bevestigd door ProMinent. Het is duidelijk overeengekomen dat de rechtstreekse
fakturatie op aanvraag van een installateur of andere tussenpersoon, aan de klant, niet tot een kwijting vanwege ProMinent leidt
en dus de installateur of tussenpersoon niet vrijstelt van hun betalingsverplichtingen tegenover ProMinent.

Eigendomsvoorbehoud.
De koper wordt slechts eigenaar van de verkochte goederen wanneer hij er de volledige prijs van heeft betaald. Bijgevolg verbindt
de koper zich ertoe om ProMinent Belgium NV onmiddellijk op de hoogte te brengen als de apparaten of de installaties die hij/zij
heeft gekocht het onderwerp uitmaken van een beslag of een ontvreemding door derden.
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Toepasselijk recht.
De overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, worden door het Belgisch recht beheerst.
Een geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie en het afsluiten of de uitvoering van deze overeenkomsten zal tot
de exclusieve bevoegdheid behoren van de rechtbanken van Nijvel. De partijen sluiten uitdrukkelijk de toepassing uit van regels
van geschillenbeslechtiging die een ander toepasselijk recht (dan het Belgisch recht) zouden bepalen. De partijen sluiten
eveneens uitdrukkelijk de toepassing uit van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten
betreffende roerende zaken (Wenen 1980).


