ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BAUMER NV voor de Benelux

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. TOEPASSINGSGEBIED

De overdracht van het eigendom van onze producten wordt geschorst totdat de klant de prijs ervan volledig
heeft betaald (hoofdsom, bijkomende kosten en boetes), zelfs in geval van uitstel van betaling.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, bestellingen, leveringen van producten
en op onze facturen, met uitsluiting van eventuele afwijkende verkoops- of leveringsvoorwaarden van andere
contractspartijen.

De klant heeft derhalve en tot dan niet het recht de nog niet integraal betaalde goederen te vervreemden en/of
met zakelijke zekerheden te bezwaren. In geval van kennelijk onvermogen of faillissement zullen niet betaalde
goederen door BAUMER NV mogen worden teruggenomen, waar ze zich ook bevinden.

Wij zijn slechts gebonden door de voorwaarden en de verkoopprijzen die onze verkoopafdelingen aan de
klanten verstrekken.

Zolang de prijs van alle geleverde producten niet volledig betaald is, heeft BAUMER NV van rechtswege tijdens
de werkuren vrije toegang tot de lokalen van de klant of tot de lokalen waar de klant de geleverde producten
opslaat, om na te gaan of hij ze nog in zijn bezit heeft en of ze in goede staat van bewaring zijn opgeslagen.

Onze offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders is bepaald. Zij vervallen automatisch
na deze termijn, indien de klant de offertes niet heeft aanvaard.
Door het ondertekenen of aanvaarden van de bestelbon/overeenkomst/offerte bij mail en/of fax, erkent de medecontractant van onderhavige voorwaarden kennis te hebben genomen en deze zonder voorbehoud te aanvaarden.
De vernietiging c.q. nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden, laat de geldigheid van de overige
bepalingen onverlet.

2. BESTELLING
Onze catalogi vormen geen definitief aanbod tot verkoop van de daarin vermelde producten. Documenten en
tarieven hierin opgenomen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving op
op elk ogenblik worden gewijzigd. Het gamma van produkten, de kenmerken van de produkten en de prijzen
in onze catalogi kunnen eveneens gewijzigd worden. Evenzo kunnen de producten die in de aan de klanten
verstrekte documentatie worden omschreven worden gewijzigd, rekening houdend met de technische vooruitgang van onze producten.
De klant heeft vanaf de ontvangst van de orderbevestiging 8 dagen de tijd om de bestelling te te weigeren, die
door onze verkoopsvoorwaarden wordt beheerst. Hij verliest zijn weigeringsrecht na deze termijn van 8 dagen.
Na deze termijn is de bestelling definitief tussen de partijen.
In geval van gerechtelijke vereffening of curatele van de klant, moet elke bestelling ondertekend worden door
de curator en steeds voorzien worden van een voorschot.

3. LEVERINGSTERMIJN
De leveringstermijnen worden slechts ter informatie gegeven.
Bestellingen kunnen niet meer worden geannuleerd in de maand voorafgaand aan de contractueel overeengekomen leveringstermijn, vermeld op onze bestel- en ontvangstbevestigingen.

In geval van annulering van de bestelling heeft BAUMER NV eveneens van rechtswege vrije toegang tot deze
lokalen om de producten waarvan de bestelling werd beëindigd of geannuleerd, terug te nemen.

10. CONTRACTUELE GARANTIE
De verplichting van BAUMER NV beperkt zich tot het leveren van de bestelde producten. De klant is dus als
enige verantwoordelijk voor de keuze van het beoogde doel, de gebruiksvoorwaarden en de uitvoering van
de gebruikte producten.
De klant valt onder de garantie van de fabrikant van het geleverde product, die op hem wordt overgedragen
op het ogenblik van de levering.
Wanneer deze producten vervaardigd zijn door BAUMER NV, geniet de klant van onze garantie tegen gebreken
en verborgen gebreken, exclusief elke andere garantie. Deze bedraagt een garantie van twee jaar vanaf de
levering, onder voorbehoud van de voorwaarden, zijnde :
• de naleving van de instructies gegeven in onze technische documenten, installatie- en afstellingshandleidingen;
• Gebruik en onderhoud van het product volgens de aanwijzingen in onze gebruiksaanwijzing.
Deze garantie dekt uitsluitend de vervanging van de als defect erkende onderdelen van de fabrikant en de reparatie van de betrokken instrumenten, met uitsluiting van elke schadevergoeding of kosten en incidentele kosten.

11. SCHADEVERKLARINGEN
Producten waarvan is erkend dat zij conform zijn, worden niet teruggenomen of geruild.
Bij aflevering van het bestelde, zal de koper het geleverde steeds onmiddellijk nauwkeurig onderzoeken op
kwantiteit en kwaliteit.

Na levering kunnen de als conform erkende goederen niet meer worden teruggenomen of geruild.

Voor zichtbare gebreken dient er door de klant onmiddellijk en schriftelijk (per fax of per e-mail) worden
geprotesteerd, bij gebreke aan niet aanvaarding van de klacht.

Elke vertraging, indien deze niet meer dan twee maanden bedraagt, rechtvaardigt noch de annulering noch
een schadevergoeding. Indien deze termijn overschreden wordt, kan de koper het contract opzeggen per
aangetekende brief met ontvangstbewijs, zonder dat hij aanspraak kan maken op enige schadeloosstelling.

Onzichtbare gebreken dienen eveneens en steeds schriftelijk per e-mail of per fax te worden geprotesteerd
binnen de 8 werkdagen nadat het verborgen gebrek aan het licht komt.

Als plaats van levering van de producten wordt beschouwd: in ons magazijn, de producten klaar voor verzending.

Ledere klacht die buiten deze termijn toekomt, wordt als laattijdig en ongegrond beschouwd.

BAUMER NV sluit enkel op uitdrukkelijk en voorafgaand verzoek van de klant een verzekering af op het ogenblik
van de verzending en dit volgens de instructies van de klant.

Gegrond bevonden klachten verplichten BAUMER NV enkel en maximaal tot het vervangen van de niet-conforme
goederen of tot het uitvoeren van herstellingswerken, zonder dat de klant recht heeft op welkdanige schadevergoeding ook, tenzij de klant kan aantonen dat BAUMER NV op kwaadwillige wijze haar verbintenissen niet
heeft nageleefd en de klant de werkelijk geleden schade kan aantonen.

4. OVERDRACHT VAN RISICO'S

BAUMER NV zal geen enkele waarborg behoeven te verlenen ingeval de klant zelf wijzigingen aan en/of
herstellingen aan het geleverde heeft verricht en/of heeft laten verrichten door derden, zonder instemming
van BAUMER NV.

In elk geval worden, ongeacht de wijze van levering, zelfs indien de producten franco worden verzonden en
ondanks de clausule van eigendomsvoorbehoud, zijn de risico's van verlies of beschadiging van de producten,
alle risico's van aansprakelijkheid in verband met het bestaan of het gebruik van de producten, overgedragen
aan de de klant op de plaats van levering (zelf in geval van overmacht).

5. PRIJS

12. OVERMACHT
In geval van overmacht is BAUMER NV ontlast van haar verplichtingen. Voor de levering en/of uitvoering van
haar verbintenissen zal BAUMER NV de afnemer verwittigen.

Voor individuele verpakkingen of gegroepeerde verpakkingen, die niet teruggenomen kunnen worden, wordt
steeds een bijkomende factuur naar de klant gestuurd.

Onder overmacht wordt verstaan, de omstandigheden die het nakomen van de overeenkomst verhinderen en
niet aan BAUMER NV kunnen worden toegerekend. Hieronder zullen mede zijn begrepen: staking en/of ziekte
van de werknemers en onderaannemers van BAUMER NV, wanprestaties en/of overmacht aan de kant van
de toeleveranciers van BAUMER NV, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst betrokken zijn,
stagnatie van het verkeer, natuurgeweld, epidemie en pandemies, oorlog of oorlogsdreiging, belemmerde
maatregelen van de overheid, brand, langdurige bevriezing, bedrijfs- of fabricage-ongeval bij BAUMER NV of
bij onze verkopers of leveranciers, oproer, transportstoornis en andere ongevallen binnen het bedrijf. In geval
van tijdelijke overmacht, kan de leveringstermijn worden verhoogd met de duur van de overmacht, vermeerderd
met een periode waarbinnen BAUMER NV redelijkerwijze tot levering kan overgaan.

De prijs omvat niet de behandeling aan het einde van de cyclus, wij zullen u de prijs voor deze dienst in de
nabije toekomst kunnen meedelen, zodra de informatie aangaande de kosten van recycling beschikbaar worden
gesteld (DEEE 2002/96 CE).

13. BEEINDIGING-VERBREKING

De prijs van de bestelling is de prijs van de offerte die geldt op de datum waarop de bestelling tussen de partijen
definitief wordt, vermeerderd met een forfaitaire bijdrage in de kosten voor het aanleggen van het dossier en
de beheerskosten van 24,50 euro (exclusief btw) voor elke bestelling van minder dan 300 euro (excl. BTW).
De prijs is opgegeven voor elke afhaling van het product in de fabriek, exclusief individuele verpakking of
gegroepeerde verpakking, exclusief transport, rechten en taksen.

Indien één der partijen de overeenkomst na aanvaarding annuleert of verbreekt is deze aan de andere partij
een verbrekingsvergoeding verschuldigd van 30% op de overeengekomen prijs.
6. BETALING
Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van BAUMER NV.
Al onze facturen dienen betaald te worden binnen de 30 dagen na factuurdatum.
Bijzondere regelingen (met name uitstel van betaling en gedeeltelijke betaling) kunnen slechts worden toegestaan op vraag van de klant en na goedkeurring door BAUMER NV en mits de nodige solvabiliteitsgaranties
worden voorgelegd.

7. NIET-BETALING OP DE VERVALDAG
Bij gebreke aan tijdige betaling op de vervaldag, brengen onze facturen van rechtswege en zonder enige
voorafgaandelijke verwittiging/ingebrekestelling een jaarlijkse intrest op van 10%. Eveneens zal er van
rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke verwittiging/ingebrekestelling een schadebeding verschuldigd
zijn van 10%, met een minimum van 50,00 euro.
Bij wanbetaling van één factuur, worden alle andere nog niet vervallen facturen eveneens onmiddellijk opeisbaar
en vervallen ook mogelijke andere afwijkende prijsafspraken en/of afbetalingsregelingen.
De klant die aantoont dat BAUMER NV haar contractuele verbintenissen niet zou naleven, kan zich eveneens
beroepen op een gelijkaardig schadebeding en intrest zoals opgenomen in paragraaf 1 van dit artikel.

Indien de klant één der contractuele verbintenissen niet nakomt of de uitvoering vertraagt, inzonderheid indien
hij nalaat BAUMER NV nv of diens aangestelde op de overeengekomen dag en uur toegang te verlenen tot de
werf, indien hij de bestelde goederen weigert af te halen of weigert deze in ontvangst te nemen, indien hij
meer dan 15 dagen nalaat een factuur met betrekking tot het voorschot of met betrekking tot een deel van de
werken te betalen, heeft BAUMER NV het recht de overeenkomst te ontbinden ten nadele van de klant en is
de klant de prijs van de reeds uitgevoerde werken verschuldigd alsmede een schadevergoeding van 30% op de
overeengekomen prijs van het niet uitgevoerde gedeelte, benevens de kosten van terugname, onwerkdadige
verplaatsing, alle voor de opdracht aangekochte hulpgoederen of materialen en overige schadevergoedingen
ingevolge de vroegtijdige beeïndiging , vermeerderd met de minderingskosten bij aanbetaling.
Indien de werken niet worden uitgevoerd door BAUMER NV en BAUMER NV te kennen geeft de werken niet
langer te willen of te kunnen uitvoeren, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden en zal zij aan
de klant een schadevergoeding van 30% betalen. Deze situatie houdt niet de situatie in waar BAUMER NV op
basis van objectieve criteria vaststelt dat de werken niet haalbaar zijn op de voorgestelde manier , namelijk
een technisch annulatie.

14. ALGEMENE BEPALINGEN
Alle door ons opgestelde producten en studies (documenten, modellen, enz.) zijn onze exclusieve eigendom.
Ze mogen in geen geval gereproduceerd worden zonder onze toestemming, in welke vorm dan ook. In geval er
geen gevolg wordt gegeven aan onze studies en projecten, zal een factuur worden opgemaakt die betaalbaar
is bij voorlegging van de factuur.

8. BELASTINGEN
Om te genieten van de verkoopsreglementering die de belastingen opschort op het ogenblik van de facturatie,
dient de klant aan BAUMER NV de documenten te bezorgen die van kracht zijn wanneer hij zijn bestellingen
plaatst. Een eventuele vertraging in het overmaken van deze documenten kan geen aanleiding geven tot een
vertraging in de betaling van onze facturen op de contractuele vervaldag, met inbegrip van de betaling van
de daarin begrepen belastingen, de terugbetaling van de vrijgestelde belastingen en de aanpassing van de
rekening kunnen pas geschieden na ontvangst van deze documenten.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
Deze algemene voorwaarden en de geplaatste bestellingen worden beheerst door het Belgisch recht. De
bevoegdheid wordt uitdrukkelijk toegekend aan de bevoegde rechtbank van de plaats waar de zetel van
BAUMER NV gevestigd is (zijde de rechtbanken van Turnhout), zelfs in geval van klacht van derden of in geval
van meerdere gedaagden.
						

BE 06/21

