ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Artikel 1 : Toepasselijkheid
De koper wordt geacht deze algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden en
van eigen algemene verkoopsvoorwaarden af te zien.

Artikel 2 : Annulering
Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te geschieden. Zij is slechts
geldig mits schriftelijke aanvaarding door Measurement & Heating bvba. In
geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 10%
verschuldigd van de prijs van de bestelling.
Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winst-derving.

Artikel 3 : Omschrijving der te leveren goederen
De produkten of prestaties worden geleverd zoals bepaald in de offerte of op de
factuur.

Artikel 4 : Prijs
4.1.

De prijs is deze zoals op de offerte of factuur vermeld, tenzij Measurement &
Heating bvba 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.
De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk
toegelaten normen.
In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

4.2.

De prijs is exclusief B.T.W.

4.3.

De prijs geldt exclusief levering en vervoer.
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Artikel 5 : Leveringstermijnen
5.1.

De produkten of prestaties worden geleverd binnen de termijn zoals op de
offerte of factuur vermeld, rekening gehouden met de gebruikelijke tolerantie
eigen aan de aard van de bedrijvigheid.

5.2.

Als gevallen van overmacht worden beschouwd alle omstandigheden die de
uitvoering van de opdracht door Measurement & Heating bvba verhinderen,
herleiden of vertragen, of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken
van de nakoming van de door haar aangegane verbintenissen. Deze
omstandigheden ontheffen Measurement & Heating bvba van iedere
aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om naar gelang van het
geval, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te
schorten, zonder dat Measurement & Heating bvba tot enige schadevergoeding
gehouden is.

Artikel 6 : Controle
6.1.

Vanaf de verzending af, ook indien de transportkosten ten laste zouden zijn van
Measurement & Heating bvba, reizen de goederen voor risico van de koper.

6.2.

De koper hoort de produkten onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien.
Geen klachten worden meer meer aanvaard, na 8 dagen na de levering ervan.

6.3.

De koper dient alle vereiste maatregelen te treffen om de controle mogelijk te
maken en de schade te beperken.

6.4.

Goederen waarbij verborgen gebreken worden vastgesteld, dienen gratis te
worden vervangen, of geheel of gedeeltelijk te worden terugbetaald.
Measurement & Heating bvba is niet gehouden tot enige andere
schadeloosstelling, tenzij bewezen wordt dat een zware tekortkoming zou zijn
begaan.
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Artikel 7 : Betaling
7.1.

De prijs is behoudens strijdige vermelding op de factuur, betaalbaar bij
ontvangst van de produkten of voltooiing van de prestaties.

7.2.

Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald. Disconto en bankkosten
zijn ten laste van de koper. Er kan slechts een disconto voor onmiddellijke
betaling worden verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen.

7.3.

In geval van niet-betaling zal de prijs worden verhoogd met een vergoeding van
12%, met een minimum van 25,00 Euro wat overeenkomt met de hinder die
Measurement & Heating bvba aldus ondergaat, en met de in dit verband
gemaakte administratiekosten. Daarenboven is een verwijl interest verschuldigd
van 12 % per jaar, dit van rechtswege en zonder ingebrekstelling.

7.4.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het
verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van
rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

7.5.

Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijk niet-tijdige betaling de boeten en de
interesten zoals vermeld onder 7.3. verschuldigd.

7.6.

Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten,
houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de
verkoopsvoorwaarden.

7.7.

Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 6.2. moet in geval van betwisting
van de factuur geprotesteerd worden binnen de 8 dagen na ontvangst.

7.8.

Measurement & Heating bvba blijft eigenaar van de geleverde goederen tot de
volledige betaling van de prijs.

7.9.

Indien er goederen teruggenomen worden, zal het waardeverlies afgetrokken
worden van de reeds door de koper gestorte betalingen.
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7.10.

Indien de overeengekomen prijs in een vreemde munt is uitgedrukt, wordt de
koers weerhouden die van kracht is op de dag dat de koop definitief werd
gesloten.

Artikel 8 : Waarborgen
Indien het vertrouwen van Measurement & Heating bvba in de
kredietwaardigheid van de tegenpartij geschokt wordt door daden van
gerechtelijke uitvoering tegen de tegenpartij en/of aanwijsbare andere
gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de
tegenpartij aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken,
behoudt Measurement & Heating bvba zich het recht voor van de tegenpartij
geschikte waarborgen te eisen. Indien de tegenpartij weigert hierop in te gaan,
behoudt Measurement & Heating bvba zich het recht voor de gehele bestelling
of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen of diensten reeds
geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze
van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in artikel
2.2.

Artikel 9 : Geschillenregeling
9.1.

Het Belgisch recht is van toepassing op al de verkopen.

9.2.

In geval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt of de
rechtbanken van de woonplaats van de tegenpartij, naar keuze van
Measurement & Heating bvba bevoegd.

9.3.

Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief
honoraria, zullen ten laste van de tegenpartij worden verhaald.

9.4.

De internationale regels voor de interpretatie van de handelstermen, vastgesteld door de internationale Kamer van Koophandel zijn van toepassing op al
de verkoopsovereenkomsten met het buitenland.
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