ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1. VERANTWOORDELIJKHEID
Onze verantwoordelijkheid is strikt beperkt tot de goede uitvoering van de leveringen
specifiek besteld door de klant. Voor een correcte uitvoering moet de klant ons
drijfkrachtstroom, gas, stookolie en water ter beschikking stellen. De dichtheid der
lokalen moet gewaarborgd zijn, zoniet zal de klant de nodige herstellingen doen. De
klant is verantwoordelijk voor het beschermen van de roerende en onroerende goederen
die beschadigd zouden kunnen worden bij het in bedrijf stellen van ons geleverd
materiaal.
2. UITDRUKKELIJKE BEPALING
Onze leveringen en/of diensten worden verhandeld en uitgevoerd volgens de
onderstaande bepalingen en voorwaarden. Elke afwijking zal slechts geldig zijn na onze
schriftelijke bevestiging. De aankoopvoorwaarden die op brieven en documenten
uitgaande van de klant staan, komen sowieso niet in aanmerking, zelfs wanneer ze niet
uitdrukkelijk door ons geschrapt werden. Elke persoon die ons een bestelling of order
overmaakt, gaat dus akkoord met onderhavige algemene voorwaarden.
3. ORDERBEVESTIGING EN WIJZIGING
Onze aanbiedingen zijn enkel geldig voor een periode van twee maanden. De offertes,
orderbevestigingen en bestellingen worden schriftelijk overgemaakt. Elke
bestellingswijziging die de klant ons op gelijk welke manier heeft meegedeeld zal
slechts geldig zijn wanneer ze schriftelijk vastgelegd en door ons aanvaard werd. De
offertes zijn voor ons slechts bindend wanneer ze gevolgd worden door een bestelling
en na betaling van het voorschot bij de bestelling. De offertes en contracten zijn
persoonlijk en enkel overdraagbaar na akkoord van onzentwege. In geval van bestelling
aanvaardt de klant het beheer en de publicatie door onze firma van foto’s en
identiteitsinformatie voor promotionele en commerciële doeleinden, tenzij de klant zich
hiertegen schriftelijk verzet.
4. INTELLECTUEEL EIGENDOM
De bestekken, tekeningen, grafieken, studies en documenten van elke soort blijven onze
eigendom. In dit opzicht eisen wij uitdrukkelijk het eigendomsrecht op voor deze
intellectuele informatie. Zij mogen niet meegedeeld, uitgevoerd of gebruikt worden op
welke manier ook zonder onze voorafgaande toestemming.
5. PRIJS EN BETALING
Tenzij anders is overeengekomen, zijn de facturen contant betaalbaar, netto en zonder
korting bij één van onze bankrekeningen. Op straffe van nietigheid moeten alle
terugvorderingen betreffende de facturen ons schriftelijk voorgelegd worden binnen de
acht dagen vanaf de datum van ontvangst. Deze klachten moeten zeer nauwkeurig
gemotiveerd worden. Het uitblijven van de betaling op de vervaldag verleent ons het
recht om de lopende contracten voor leveringen en diensten die nog moeten worden
uitgevoerd, te beëindigen, zonder enige formaliteit. In geval van annulering, behouden wij
ons het recht voor om schade- vergoeding te eisen. Het materiaal dat op vraag van de
klant niet door ons mag geleverd worden, zal als opgeslagen in onze werkplaats
beschouwd worden op rekening van de klant en zal aangerekend worden.

6. ACHTERSTAND VAN BETALING
Alle inningskosten zijn voor rekening van de klant. Elke vertraging van betaling geeft ons
het recht om zonder voorafgaande aanmaning, een maandelijkse intrest van 2% op te
eisen op het nog verschuldigde bedrag op datum van de factuur. De bedragen die nog
niet geregeld zijn binnen de acht dagen na aanmaning, zullen bovendien van rechtswege
verhoogd worden met 20%, als schadevergoeding en intresten met een minimum van 50
euro.
7. Het bedrijf is vrijgesteld van zijn verplichtingen bij stakingen, brand, slechte
weersomstandigheden, ongeval of andere gebeurtenis van overmacht buiten onze wil
om.
8. LEVERTIJD
De levertijd is slechts indicatief. Elke overschrijding ervan kan geenszins recht geven op
schadevergoeding.
9. WAARBORG
Onze waarborg wordt verleend binnen de volgende beperkingen:
• Als er geen waarborgcertificaat is, wordt deze beperkt tot twee jaar voor generatoren
en één jaar voor onderdelen. Voor leveringen afkomstig van andere ondernemingen,
reikt onze waarborg in geen geval verder dan deze die door onze leverancier verzekerd
wordt.
• Onze tussenkomst tijdens de waarborgperiode kan geenszins leiden tot een verlenging
ervan.
• Onze waarborg is beperkt tot onze leveringen en arbeid, zij sluit elk ander recht van de
klant uit, meer bepaald elk recht op schadevergoeding.
• In geval de waarborg van toepassing is, zal ons altijd de keuze gelaten worden om het
defecte materiaal te vervangen of te herstellen.
• Onze waarborg is enkel van toepassing onder normale gebruiksomstandigheden van
onze leveringen en materialen.
• Onze waarborg is enkel van toepassing mits de klant ons van de gebrekkigheid op de
hoogte stelt binnen een termijn van 15 dagen vanaf de vaststelling ervan, en dat hij ons
de nodige tijd laat en toegang verleent om de herstelling te kunnen uitvoeren of om de
defecte stukken te vervangen.
• Onze waarborg is niet van toepassing indien de klant zelf herstellingen uitvoert of
beroep doet op derden om dit te doen.
• Onze waarborg is niet van toepassing voor schade door gebrek aan onderhoud, het
niet opvolgen van montage- of gebruiksaanduidingen.
• Onze verplichtingen worden opgeschort indien de klant de zijne niet nakomt, en dit
tot zij volledig uitgevoerd zijn. Deze opschorting houdt geen verlenging van de
waarborgtermijn in.
• Er kan geen beroep op de waarborg gedaan worden voor onbeduidende technische
geschillen die niets te maken hebben met de duurzaamheid van het materiaal en zijn
goede werking.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De verkochte apparatuur en alle onderdelen blijven onze exclusieve eigendom zo lang
de opdrachtgever niet heeft voldaan aan al zijn verplichtingen. De klant kan slechts
over het materiaal beschikken, wanneer de totale prijs is betaald. Tot dan is het hem
ten strengste verboden het te verkopen of te verpanden aan derden.
11. ALGEMENE RESERVES
Wij behouden ons het recht voor om de bestelde leveringen te wijzigen teneinde er
alle nuttige verbeteringen op aan te brengen. Eveneens om onze modellen te wijzigen
zowel als hun karakteristieken zonder voorafgaande kennisgeving. Deze
karakteristieken kunnen veranderingen ondergaan op sommige onderdelen in
vergelijking met onze indicatieve beschrijving. Het feit dat hierin teksten en/of
illustraties niet conform zijn om gelijk welke reden, op eender welk detail van de
specificaties van kracht op het ogenblik van de verkoop, kan niet bindend zijn voor de
verantwoordelijkheid van de constructeurs. We zijn niet verplicht het materiaal te
leveren, zelfs wanneer uitstel van betaling toegestaan werd, indien sinds de verkoop
de klant failliet gaat of geruïneerd is, zodat we gevaar lopen de schuldvordering te
mislopen; tenzij de klant zich borg stelt voor de prijs en dat deze vrijgemaakt wordt te
onzen bate, op eenvoudige aanvraag. Behalve wanneer de verantwoordelijkheid
wettelijk wordt opgelegd, sluit deze verklaring van waarborgvoorwaarden elke
schadevergoeding uit van uitwendige schade aan de generator waarop de klant zijn
rechten zou willen laten gelden. In geval van erkende wettelijke aansprakelijkheid zal
de vergoeding de waarde van de aankoop van onze leveringen niet overschrijden.
12. BIJZONDERE BEPALING
Indien om welke reden ook een schikking hierboven vermeld niet van toepassing zou
zijn, blijven alle andere schikkingen van kracht, evenzo wanneer schikkingen
toegevoegd werden in verband met een offerte. Alle overeenkomsten moeten worden
afgesloten in het hoofdkantoor van ons bedrijf.
13. JURISDICTIE
In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van Nijvel en het Vredegerecht van
de maatschappelijke zetel van BOOGAERTS BVBA bevoegd zijn, zelfs in geval van hoger
beroep of waarborgvraag of bij meerderheid van de gedaagden.
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