Algemene offerte- en verkoopsvoorwaarden van Wase Werkplaats V.Z.W.
1. Toepasselijkheid van de algemene verkoops - en verdelingsvoorwaarden
a. De offertes van, bestellingen aan en leveringen door WASE
WERKPLAATS ten opzichte van klanten worden uitsluitend
beheerst door deze voorwaarden, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken,
en dit met uitdrukkelijke uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.
b. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden
ongeldig, nietig of niet afdwingbaar zou(den) zijn, heeft deze
nietigheid geen enkel gevolg op de geldigheid van de andere
bepalingen. De bepaling(en) die geen uitwerking heeft/hebben,
worden dan vervangen door andere bepalingen die zowel qua
inhoud als qua bedoeling zo nauw mogelijk aansluiten bij die
ongeldige, nietige of niet afdwingbare bepaling(en).
2. Offerte, overeenkomst en prijzen
a. De overeenkomst met WASE WERKPLAATS komt slechts tot stand
nadat WASE WERKPLAATS de bestelling van de klant schriftelijk
heeft bevestigd of na schriftelijke en integrale aanvaarding van
de offerte van WASE WERKPLAATS door de klant. In afwijking van
en in aanvulling met het bovenstaande betekent het aanleveren
van goederen door de klant, eveneens een akkoordverklaring
van de klant met de offerte van WASE WERKPLAATS. Offertes
van WASE WERKPLAATS zijn één maand geldig vanaf de offertedatum.
b. De prijs omvat enkel de uitdrukkelijk vermelde werken en
materialen. WASE WERKPLAATS is gerechtigd haar prijzen aan te
passen middels en onmiddellijk na een schriftelijke kennisgeving,
indien de productie- of arbeidskost toeneemt in de periode
tussen het plaatsen van de bestelling en de uitvoering van de
werken. In dit geval heeft de klant het recht om, binnen de acht
dagen na de ontvangst van deze schriftelijke kennisgeving, zijn
bestelling schriftelijk te annuleren, zonder vergoeding.
c. Eventuele wijzigingen in de bestelling dienen schriftelijk te
worden overeengekomen en zullen, behoudens andersluidend
schriftelijk akkoord, in loonwerk per uur worden aangerekend.
d. De prijzen vermeld op offertes, in prijslijsten en facturen zijn ex
works in €uro (€) en exclusief BTW. Voor consumenten worden
de prijzen inclusief BTW vermeld. De klant draagt alle kosten en
risico’s verbonden aan het transport van de goederen.
e. Indien de klant een bestelling plaatst voor een bedrag kleiner
dan 250,00 euro, zal er een administratiekost van 25,00 euro
aangerekend worden door WASE WERKPLAATS.
3. Leverings- en serviceperiode
a. Leveringsdata en uitvoeringsperiodes opgegeven door WASE
WERKPLAATS zijn slechts indicatief en niet bindend. Onder geen
enkel beding kan enige overschrijding van leveringsdata en/
of uitvoeringsperiodes aanleiding geven tot enige schadeloosstelling door WASE WERKPLAATS dan wel een gerechtvaardigde
grond vormen voor annulering en/of verbreking van de overeenkomst door de klant. Indien een voorschot bedongen werd, gaat
de uitvoeringstermijn pas in na betaling van dit voorschot.
b. In het bijzonder en zonder afbreuk te doen aan bovenstaande
algemene bepaling kan WASE WERKPLAATS onder geen enkel
beding aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de leveringen die het gevolg zijn van overmacht of vreemde oorzaak.
Onder overmacht wordt bijvoorbeeld (niet-limitatief) verstaan :
staking, oorlog, lock-out, oproer, mobilisatie, epidemie, ziekte,
brand, verandering van transporttarieven, douanetarieven,
overheidsmaatregelen in het algemeen, te late levering door
de leverancier, staking bij de leverancier, faillissement van de
leverancier, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof,
vernieling van de machines, weersomstandigheden, enz..
c. In voorkomend geval zoals vermeld onder punt b wordt de
leverings- of uitvoeringstermijn verlengd met de duur van de
vertraging, bedoeld onder punt b. WASE WERKPLAATS zal de
klant van dergelijke vertragingen in kennis stellen. Indien de
vertraging gedurende een onafgebroken periode van minstens
drie (3) maanden aanhoudt kan de klant niettemin de ontbinding
vorderen van de overeenkomst en voor zover de klant WASE
WERKPLAATS voorafgaandelijk in gebreke heeft gesteld, per
aangetekend schrijven, waarbij de koper WASE WERKPLAATS een
redelijke bijkomende termijn (minstens 15 werkdagen) toestaat.
In voorkomend geval behoudt WASE WERKPLAATS zich eveneens
het recht voor de overeenkomst te annuleren. In geen van de
voorstaande gevallen heeft WASE WERKPLAATS enige verplichting tot schadeloosstelling.
d. Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande kan WASE WERKPLAATS evenmin aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen
in de levering, te wijten aan de laattijdige toelevering door de
klant van de te bewerken of te verwerken goederen.
4. Risico – geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de
goederen.
WASE WERKPLAATS is niet aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te bewerken goederen van de klant die in haar
bezit zijn, tenzij de klant het bewijs levert van een fout in hoofde van
WASE WERKPLAATS. Dergelijke fout wordt niet vermoed in hoofde
van WASE WERKPLAATS.
WASE WERKPLAATS behoudt zich het recht voor om de door de klant
toegeleverde goederen na ontvangst van de transporteur, alsnog in
detail te controleren (staat, aantallen,…) en ten aanzien van de klant
opmerkingen aangaande afwijkingen te laten gelden, niettegenstaande de levering door WASE WERKPLAATS ‘als conform’ werd
afgetekend bij ontvangst van de goederen van de transporteur.
5. Traceerbaarheidsnormen.
a. De klant is gehouden om de te bewerken goederen aan WASE
WERPLAATS te leveren, volledig in overeenstemming met alle
wettelijke normen betreffende onder meer de autocontrole,
meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen / productieketen.
b. Indien de door de klant aangeleverde goederen niet in

overeenstemming zijn met enige wettelijke norm, heeft WASE
WERKPLAATS de keuze om:
c. ofwel zelf het nodige te doen om de goederen in overeenstemming te brengen met de voormelde normen, waarbij WASE
WERKPLAATS het recht heeft de kosten hiervan aan te rekenen
aan de klant volgens haar gebruikelijke tarieven;
d. ofwel de goederen terug te sturen naar de klant met het oog
op het in overeenstemming brengen van de goederen door de
klant, in welk geval de klant gehouden is de transportkosten voor
het over- en weer zenden van de goederen te betalen. De klant
is dan gehouden de goederen binnen een termijn van twee weken in overeenstemming te brengen met de wettelijke normen.
Indien de klant zulks nalaat, wordt dit door partijen uitdrukkelijk
beschouwd als een ernstige wanprestatie in de zin van artikel
1184 B.W. die WASE WERKPLAATS het recht geeft, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaand beroep op de
bevoegde rechtbank, de overeenkomst ontbonden te verklaren
lastens de klant, onverminderd het recht van WASE WERKPLAATS
om de schadevergoeding bepaald in artikel 7 op te eisen.
6. Garantie en garantieverplichting
a. De klant zal de goederen bij ontvangst inspecteren op hun
mogelijke non-conformiteit en/of gebreken. Bij gebrek aan enige
inspectie en/of voorbehoud bij levering wordt de levering geacht
vrij te zijn van zichtbare gebreken en conform te zijn aan de
geplaatste bestelling. Zichtbare gebreken, evenals niet-conforme
leveringen (hierin begrepen onvolledige leveringen) dienen binnen de acht (8) dagen na de levering per aangetekende brief aan
WASE WERKPLAATS te worden gemeld, met nauwkeurige opgave
van de klacht, bij gebreke waarvan de levering als conform wordt
beschouwd en de goederen als in perfecte staat ontvangen. Dit
vermoeden van conformiteit geldt eveneens indien de klant de
goederen in gebruik heeft genomen of laten nemen, verkocht,
bewerkt of verwerkt. Verborgen gebreken dienen uiterlijk
binnen de 14 dagen na ontdekking ervan per aangetekend
schrijven te worden gemeld en de klant verbindt er zich toe een
eventuele rechtsvordering wegens verborgen gebreken in te
stellen binnen de drie maanden na ontdekking ervan, beide op
straffe van verval.
b. Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen in dit verband is de garantieperiode voor alle gebreken beperkt in de tijd
tot zes maanden vanaf de levering, waarna WASE WERKPLAATS
niet meer aansprakelijk kan worden gesteld.
c. Indien aan al deze voorwaarden is voldaan en de klacht gegrond
wordt bevonden, kan WASE WERKPLAATS enkel gehouden zijn
de gebrekkige goederen of werken te vervangen door nieuwe of
te herstellen. Indien herstel of vervanging niet mogelijk blijkt te
zijn, is de schadevergoeding die de klant ingevolge de gebrekkige
levering van WASE WERKPLAATS kan vorderen, in ieder geval
beperkt tot het bedrag van de factuur of deel van de factuur dat
betrekking heeft op de gebrekkige goederen of werken, met een
maximum van 5.000,00 EUR.
d. De klant mag niet zelf de gebrekkige goederen of werken
vervangen of herstellen en kan deze evenmin door een derde
laten vervangen of herstellen, tenzij na schriftelijke toestemming
van WASE WERKPLAATS of na rechterlijke machtiging. Dergelijke
vervanging of herstelling gebeurt steeds op risico en kosten van
de klant.
7. Verbreking van de overeenkomst door de klant/ten laste
van de klant
De klant die zijn bestelling annuleert, de overeenkomst verbreekt,
weigert de materialen in ontvangst te nemen, weigert dat de
bestelde werken worden uitgevoerd, of lastens wie de overeenkomst
ontbonden/verbroken wordt verklaard (door WASE WERKPLAATS of
door de bevoegde rechtbank), is, behoudens ingeval van bewezen
overmacht en behoudens toepassing van artikel 3c, in voorkomend geval 14 dagen na aangetekende aanmaning daartoe, een
forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 30%
van de prijs van de bestelling, onverminderd het recht van WASE
WERKPLAATS om een hogere schadevergoeding te vorderen mits zij
een hogere schade bewijst (b.v. voor kosten van transport, opslag
en daarmee samenhangende kosten, of voor op maat gemaakte
materialen en meubelen; deze kosten dienen volledig door de klant
te worden betaald). Indien de klant een consument is, heeft deze
recht op dezelfde vergoeding van 30% lastens WASE WERKPLAATS,
indien deze laatste de bestelling eenzijdig annuleert, dan wel indien
de overeenkomst lastens WASE WERKPLAATS ontbonden wordt,
behoudens toepassing van artikel 3 c.
8. Aansprakelijkheid
Onverminderd de wettelijke bepalingen van openbare orde of van
dwingend recht kan WASE WERKPLAATS niet aansprakelijk gesteld
worden voor:
a. toevallige schade of schade ten gevolge van overmacht (zie art.
3.b) of weersomstandigheden;
b. schade veroorzaakt door onaangepast en/of onoordeelkundig
gebruik en/of gebrek aan onderhoud door de klant of één van
diens aangestelden, werknemers of lasthebbers;
c. schade veroorzaakt door een fout, opzettelijk of niet, of een
nalatigheid van een derde, of van de klant of één van diens
aangestelden, werknemers of lasthebbers;
d. schade veroorzaakt door een fout, opzettelijk of niet, of een
nalatigheid van één van haar eigen aangestelden, werknemers
of lasthebbers.
In de gevallen vermeld onder a, b en c vervalt ook de garantie op de
uitgevoerde werken die beschadigd werden.
In afwijking van het bovenstaande is WASE WERKPLAATS ten aanzien
van de klant die consument is wel aansprakelijk voor zijn opzet, zijn
grove schuld of voor die van zijn aangestelden of lasthebbers.
Onder geen enkel beding is WASE WERKPLAATS aansprakelijk
voor onrechtstreekse, onvoorzienbare en/of gevolgschade, zoals
(niet-limitatief) inkomstenderving, winstderving, productieverlies,
personeelskosten. WASE WERKPLAATS is niet aansprakelijk voor
schade aan derden en is niet gehouden tot enige vrijwaring van de
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klant tegen eventuele schadevorderingen van derden, zelfs ingeval
van zware fout.
De schadevergoeding waartoe WASE WERKPLAATS eventueel zou
gehouden zijn op grond van deze overeenkomst, is in ieder geval
beperkt tot het bedrag van de prijs van de bestelling of deel van de
bestelling die aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid van
WASE WERKPLAATS, met een maximum van 5.000,00 EUR.
9. Retentierecht , netting en andere rechten van WASE
WERKPLAATS
Zolang alle aan WASE WERKPLAATS verschuldigde bedragen, van
welke aard en op grond van welke oorzaak ook, niet tijdig en volledig (hoofdsom, eventuele intresten, schadebeding en eventuele
gerechtskosten) werden betaald door de klant :
a. heeft WASE WERKPLAATS het recht de goederen, waarop de
onbetaalde sommen betrekking hebben, alsook alle andere goederen van de klant in haar bezit, in haar bezit te houden totdat
de klant alle verschuldigde sommen zal hebben voldaan;
b. is WASE WERKPLAATS, ook na samenloop, gerechtigd zich te
beroepen op schuldvergelijking tussen bedragen die partijen, om
welke reden en op grond van welke oorzaak ook, verschuldigd
zouden zijn aan elkaar, en dit ten belope van het kleinste bedrag;
c. is de klant gehouden de goederen te verzekeren tegen brand-,
ontploffings- en waterschade, evenals tegen diefstal;
d. is het de klant verboden de goederen in pand te geven, al dan
niet in het kader van een pand op diens handelszaak, of op enige
andere wijze te bezwaren;
e. draagt de klant hierbij alle vorderingen die hij heeft op derden
aan WASE WERKPLAATS over tot zekerheid van de betaling van
alle aan WASE WERKPLAATS verschuldigde bedragen, van welke
aard en op grond van welke oorzaak ook;
f. is WASE WERKPLAATS zonder kennisgeving aan de klant
gerechtigd de levering van eender welke andere bestelling op te
schorten, ook al maakt deze bestelling deel uit van een andere
overeenkomst;
g. is WASE WERKPLAATS, na het verstrijken van de vervaldag en
onverminderd het recht van WASE WERKPLAATS om betaling
te vorderen van de facturen, gerechtigd de ontbinding van de
overeenkomst vast te stellen lastens de klant. Niet-betaling van
één of meerdere facturen gedurende een periode van meer
dan 14 dagen na de vervaldag wordt door partijen uitdrukkelijk
beschouwd als een ernstige wanprestatie in de zin van artikel
1184 B.W. die WASE WERKPLAATS het recht geeft, zonder
voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaand beroep
op de bevoegde rechtbank, alle, al dan niet nog uit te voeren
overeenkomst(en) ontbonden te verklaren lastens de klant,
met het recht van WASE WERKPLAATS om de schadevergoeding
bepaald in artikel 7 op te eisen.
10. Referenties
Het is WASE WERKPLAATS steeds toegestaan in haar communicatie
naar derden toe, ongeacht de vorm van deze communicatie, te
refereren aan haar bestaande relatie met de klant. Het is WASE
WERKPLAATS eveneens toegestaan om voor deze referentie gebruik
te maken van het logo van de klant zonder hiervoor enige vergoeding
verschuldigd te zijn.
11. Betaling
a. De facturen van WASE WERKPLAATS zijn, behoudens andersluidend beding, betaalbaar binnen de 30 dagen na de factuurdatum ter maatschappelijke zetel van WASE WERKPLAATS.
b. WASE WERKPLAATS is gerechtigd betalingen van de klant eerst
aan te rekenen op de oudste openstaande schulden (met
inbegrip van intresten, conventionele schadevergoedingen en
eventuele andere vergoedingen die deze op grond van andere
openstaande schulden verschuldigd is aan WASE WERKPLAATS
en kosten), zelfs als de klant zijn betaling wenst aan te rekenen
op andere openstaande schulden.
c. De niet betaling op vervaldag van een factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van
rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
d. Klachten betreffende enige factuur dienen schriftelijk onder de
vorm van een aangetekende brief te worden overgemaakt binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebreke daarvan wordt de factuur beschouwd definitief aanvaard te zijn door
de klant. Klachten omtrent een deel van de factuur ontslaan de
klant niet van zijn verplichting de factuur en inzonderheid het
niet betwiste deel ervan te betalen binnen de gestelde termijn.
e. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling:
• een rente verschuldigd berekend aan de hand van de
rentevoet conform de Wet van 02/08/2002 betreffende de
bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties
(B.S. 07/08/2002), en dit vanaf de vervaldag, berekend van
dag tot dag
• een forfaitair schadebeding verschuldigd van 15% van de
gefactureerde prijs, met een minimum van 125,00 EUR.;
dit schadebeding dekt niet de kosten verbonden aan de
invordering zelf;
f. Schuldvergelijking door de klant is uitgesloten, tenzij deze consument is. Evenmin kan de klant (ook niet de consument) enig
retentierecht uitoefenen op onbetaalde goederen.
12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
a. De overeenkomst tussen WASE WERKPLAATS en de klant wordt
beheerst door het Belgische recht.
b. De plaats van uitvoering van de overeenkomst tussen WASE
WERKPLAATS en de klant, in de zin van artikel 624, 2° Ger. W., is
op de maatschappelijke zetel van WASE WERKPLAATS.
c. Elk geschil in verband met de geldigheid, de totstandkoming, de
uitlegging, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst tussen WASE WERKPLAATS en de klant behoort tot de
uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te Dendermonde
(België).
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