ALGEMENE VOORWAARDEN
1.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de contractuele relaties tussen partijen uitsluitend beheerst door onderha vige
voorwaarden. De wederpartij erkent ervan kennis te hebben genomen en uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan van zijn eigen algemene
voorwaarden.
Elke afwijking van onderhavige algemene voorwaarden moet door KORMETAL NV uitdrukkelijk schriftelijk worden bevestigd en zal slechts
éénmalig gelden.

2.

Elk aanbod en/of orderbevestiging vanwege de koper/opdrachtgever bindt deze laatste onherroepelijk. Onverminderd haar recht op integrale
schadevergoeding zal KORMETAL NV, in geval de opdrachtgever/koper zij, order om welke reden dan ook annuleert of ingeval de
opdrachtgever/koper de bestelde goederen niet tijdig afneemt of weigert af te nemen, van rechtswege zonder rechterlijke tussenkomst noch
voorafgaandelijke ingebrekestelling, gerechtigd zijn op een forfaitaire som gelijk aan 25% van de in het order/contract verme lde prijs ten titel
van winstderving.

3.

Elke door KORMETAL NV vermelde leverings-en uitvoeringstermijn geldt ten informatieve titel en KORMETAL NV zal er steeds naar streven de
vermelde leverings- en uitvoeringstermijn te respecteren zonder daaromtrent evenwel een resultaatsverbintenis aan te gaan. Een laattijdige
levering of uitvoering kan in geen geval een annulatie of een verzoek tot schadevergoeding van de wederpartij rechtvaardigen

4.

Behoudens andersluidende bepalingen, vindt de levering plaats af fabriek van de werkplaatsen te Kortrijk.

5.

Inzake haar dienstprestaties heeft KORMETAL NV slechts een middelenverbintenis. Het is aan de wedepartij om het bewijs te leveren dat
KORMETAL NV bij de levering van diensten in de uitvoering van haar prestaties niet de nodige zorgvuldigheid aan de dag heeft gelegd die van
haar kon worden verwacht.
Zolang dit bewijs niet is geleverd, heeft de wederpartij geen enkele grond om de betaling van de
corresponderende factuur in te houden.

6.

Alle facturen zijn contant betaalbaar zonder korting in de burelen van KORMETAL NV te Kortrijk, behoudens andersluidende schriftelijke
overeenkomst. De verzending van de factuur geldt als aanmaning tot betalen op de vastgestelde dag.
Een klacht aangaande een factuur dient binnen de acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden meegedeeld aan KORMETAL NV. Latere
klachten zijn onontvankelijk.
Indien betalingstermijnen werden toegestaan of indien wissel- of orderbriefjes werden geaccepteerd, zal bij de eerste wanbetaling of bij
protest van het wissel-of orderbriefje, het volledige saldo onmiddellijk opeisbaar worden en verliest de wederpartij het voordeel van de
termijnen.

7.

Zolang de geleverde goederen niet volledig betaald zijn, blijven zij de uitsluitende eigendom van KORMETAL NV en dit zelfs indien de goederen
verwerkt of geïncorporeerd zijn in een onroerend goed, welke alsdan mogen verwijderd worden op kosten van de schuldenaar.
Het is de wederpartij verboden de door KORMETAL NV geleverde goederen, die onder diens eigendomsvoorbehoud vallen te verpanden of
daarop enig ander recht te verlenen.

8.

Elke op de vervaldag onbetaalde factuur of het nog openstaande saldo, wordt vanaf deze vervaldag automatisch en van rechtswege, zonder
rechterlijke tussenkomst, noch voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met een conventionele intrest, dit aan de intrestvoet zoals voorzien
in de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van 2 augustus 2002 op het nog verschuldigd bedrag.

9.

In geval een factuur op haar vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft ingevolge nalatigheid of wanprestatie van de wederpartij, zal
KORMETAL NV daarenboven automatisch van rechtswege, zonder rechterlijke tussenkomst noch voorafgaandelijke ingebrekestelling, ten titel
van schadevergoeding, recht hebben op een forfaitaire schadeloosstelling ten belope van 10% van het verschuldigde bedrag, met een
minimum van 125,00 EURO en een maximum van 2.500 EURO per onbetaald gebleven factuur, en onverminderd het recht van KORMETAL NV
om een hogere schadevergoeding te vorderen indien hogere schade kan worden bewezen.

10. Het uitblijven van betaling op de vervaldag van een factuur brengt het verval mee van het betalingsuitstel dat voor andere le veringen werd
toegestaan en maakt alle niet-vervallen factuur onmiddellijk opeisbaar. KORMETAL NV behoudt zich tevens het recht voor om in dit geval nog
niet uitgeleverde bestellingen te annuleren.
11. Om ontvankelijk te zijn moeten de klachten inzake zichtbare gebreken van de geleverde goederen schriftelijk worden ingediend bij KORMETAL
NV per aangetekend schrijven, binnen de acht dagen na levering van de waren en voor hun plaatsing of verwerking. Inzake aanneming van
werk worden de werken geacht te zijn opgeleverd binnen de acht dagen na uitvoering van de werken, behoudens andersluidende schriftelijke
overeenkomst.
12. Om ontvankelijk te zijn moeten de klachten inzake verborgen gebreken onmiddellijk na de ontdekking ervan en ten laatste zes maanden na
levering door de wederpartij per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht van KORMETAL NV. De klachten inzake verborgen
gebreken die betrekking hebben op de waarborg inzake constructie-of materiaalfouten zoals vervat in artikel 14 van onderhavige algemene
voorwaarden, dienen eveneens onmiddellijk na de ontdekking ervan en ten laatste één jaar na datum van de factuur door de wederpartij per
aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht van KORMETAL NV
13. Geen enkele klacht, zelfs indien zij gegrond zou zijn, machtigt de wederpartij zich te onttrekken aan haar betalingsverplichtingen bepaald in de
artikelen 6 tot en met 10 van onderhavige algemene voorwaarden, noch de uitvoering van de overeenkomst te weigeren voor goederen welke
niet het voorwerp van de klacht uitmaken.
14. De geleverde goederen zijn gewaarborgd tegen constructie-of materiaalfouten voor de duur van één jaar vanaf de datum van de factuur.
Deze garantie vervalt evenwel onmiddellijk van zodra andere personen dan KORMETAL NV onderhouds-of herstellingswerken uitvoeren.
15. Onverminderd haar recht op integrale schadevergoeding, is KORMETAL NV gerechtigd om, naar haar goeddunken, ofwel de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten, ofwel 15 dagen na aangetekende ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk van rechtswege te
ontbinden, zonder voorafgaandelijk beroep op de rechterlijke macht in geval van niet of slechts gedeeltelijke betaling op één enkele vervaldag
en in geval van niet-naleving van elke andere contractuele verplichting.
Onverminderd haar recht op integrale schadevergoeding, is KORMETAL NV in geval van faillissement, aanvraag van gerechtelijk akkoord of
vereffening van de wederpartij, of indien er op goederen van de wederpartij beslag werd gelegd, gerechtigd de overeenkomst ge heel of
gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, door de verzending van een aangetekende brief.
In geval van ontbinding van de overeenkomst door KORMETAL NV in voornoemde gevallen, verbindt de wederpartij zich ertoe de door
KORMETAL NV geleverde, doch niet betaalde goederen binnen 24 uren terug te geven. In geval van niet teruggave van de goederen binnen
deze termijn zal KORMETAL NV deze goederen mogen terugnemen zonder enige gerechtelijke formaliteit of tussenkomst.
Onverminderd haar recht op integrale schadevergoeding, zal KORMETAL NV , in geval van ontbinding van KORMETAL NV ten laste van de
wederpartij, van rechtswege zonder rechterlijke tussenkomst noch voorafgaandelijke ingebrekestelling, gerechtigd zijn op een
schadevergoeding gelijk aan 25% van de in het order/de factuur vermelde prijs, onverminderd het recht van KORMETAL NV om een hogere
schadevergoeding te eisen indien een grotere schade kan worden bewezen.
16. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht. Enkel de rechtbanken gelegen te Kortrijk zijn bevoegd in geval van geschil.

