1. Offerten.
1.1. De door Verhoeven Belgium NV, of door haar aangestelden of vertegenwoordigers, opgemaakte offertes en bestellingen
verbinden Verhoeven Belgium NV slechts na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging. Zij dienen enkel ter illustratie en
Verhoeven Belgium NV behoudt zich het recht om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen aan de
prijs, de vormgeving, inrichting en uitvoering van het te koop gestelde materieel.
1.2. Alle offerten of bestellingen, ook gedaan door of geplaatst bij vertegenwoordigers of tussenpersonen verkrijgen slechts
bindende kracht nadat zij door Verhoeven Belgium NV schriftelijk zijn bevestigd. De uitvoering van elke verstrekte
en aanvaarde opdracht is strikt beperkt tot het materieel dat uitdrukkelijk in het voorstel of bestek van Verhoeven Belgium
NV is aangeduid.
1.3. Alle bijkomende of aanvullende leveringen zullen aan de desbetreffende overeen te komen prijs afzonderlijk in rekening
worden gebracht volgens de algemene verkoopsvoorwaarden zoals deze hier beschreven worden.
2. Opzegging der bestellingen.
2.1. Alle geplaatste bestellingen hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, worden als bindend beschouwd. Zij kunnen niet eenzijdig
door de klant opgezegd worden.
2.2. Bij eenzijdige opzegging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, zal ten titel van forfaitaire schadevergoeding,
door de klant een bedrag a rato van 20% van het factuurbedrag dienen betaald te worden aan Verhoeven Belgium NV. Indien
Verhoeven Belgium NV het bewijs kan leveren dat de gemaakte kosten hoger liggen dan 20% van het factuurbedrag, dan zal
de klant de reële gemaakte kosten van Verhoeven Belgium NV dienen te vergoeden.
3. Levering en risico.
3.1. Afhankelijk van de aard van het bestelde goed zal de nodige inspanning geleverd worden om elke levering binnen de
kortst mogelijke termijn te laten geschieden. De vermelde leveringstermijn geldt slechts ten indicatieve titel en is niet strikt
van toepassing. Behoudens andersluidende overeenkomst kan een vertraging in de levering, door welke oorzaak van
vertraging ook, nooit aanleiding geven tot opzegging van de bestelling of tot vordering van welke danige schadevergoeding
of vertragingsboete.
3.2. Het transport van de goederen gebeurt op risico van de klant en op zijn kosten. Onder kosten wordt verstaan de kosten
van het transport op zich, douanekosten, verzekeringskosten alsmede elke bijkomende kost gerelateerd aan het vervoer van
de goederen.
3.3. Verhoeven Belgium NV is niet aansprakelijk voor schade die zich voordoet tijdens het transport, alsmede het in- en uitladen van de goederen. De klant dient het goed bij aankomst na te kijken en desgevallend verhaal uitoefenen tegen de firma
belast met het vervoer, zelfs indien de zending franco gebeurt.
4. Waarborg.
4.1. Verhoeven Belgium NV zal de nodige inspanningen leveren teneinde de goede uitvoering van een aangenomen werk te
realiseren, en dit was betreft de materiaalkeuze, het bewerken van het goed, alsmede de constructie ervan.
4.2. Verhoeven Belgium NV verbindt er zich toe, gedurende een termijn van drie maanden na leveringsdatum, gratis nieuwe
onderdelen te leveren en dit enkel in het geval wanneer een onderdeel door onvoldoende constructie en/of het gebruik van
ondeugdelijk materiaal defect raakt.
4.3. Deze garantie strekt zich enkel uit tot het gratis leveren van nieuwe onderdelen, en zulks slechts binnen de garantietermijn. Deze garantie wordt, in afwijking van onderhevige verkoopsvoorwaarden, slechts verstrekt in zoverre er op het
defecte materiaal vanwege de fabrikant van Verhoeven Belgium NV eveneens een garantie wordt verstrekt. Gebreken aan
het geleverde goed die ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud (niet of onvoldoende smering, smering met ondeugdelijk materiaal) of die welke zich voordoen na wijziging of reparaties
door of namens de klant zelf of door derden, vallen buiten de garantie. Materiaal, dewelke niet door Verhoeven Belgium NV
werd gemonteerd, vallen eveneens buiten garantie. Hetzelfde geldt voor onderdelen dewelke wel door Verhoeven Belgium
NV werden gemonteerd, doch niet door haar werden geleverd. Behoudens uitdrukkelijk overeengekomen afwijking, wordt
geen garantie voor materieel welke (in hoofdzaak) niet nieuw waren op het moment van levering.
4.4. De defecte onderdelen dienen franco aan Verhoeven Belgium NV te worden toegezonden. De kosten voor demontage
of montage van deze onderdelen vallen ten laste van de klant.
4.5. Verhoeven Belgium NV behoudt zich het recht voor in bepaalde gevallen, wanneer de levering van nieuwe onderdelen
ontoereikend blijkt, het geleverde geheel te vervangen en zulks onder alle voorbehoud van recht.

4.6. Wanneer de herstelde goederen, na kennisgeving aan de klant van het herstel ervan, niet worden afgehaald of
goedgekeurd door gelijktijdige betaling van de herstelfactuur in hoofdsom, interesten en kosten binnen de termijn van één
maand na kennisgeving van het herstel, dan heeft Verhoeven Belgium NV het recht die goederen openbaar te verkopen,
onder de verplichting de opbrengst daarvan, na aftrek van de verschuldigde herstelkosten en de kosten inzake bewaring, uit
te keren aan de klant.
5. Research en ontwerpen.
Alle hoe dan ook genaamde studies, ontwerpen, plannen of documentatie voor Verhoeven Belgium NV verstrekt, blijven haar
volledige eigendom en moeten op haar eerste verzoek worden teruggegeven. In geen geval mogen bedoelde stukken aan
derden uitgeleend of in mededeling gegeven worden.
6. Betalingsvoorwaarden.
6.1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking, zijn alle facturen van Verhoeven Belgium NV nettokontant – zonder
korting – betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Verhoeven Belgium NV, gelegen te 9400 Ninove, Nederwijk-Oost 278.
Betalingen in speciën aan vertegenwoordigers van Verhoeven Belgium NV of aan derden worden niet aanvaard en bevrijden
de klant niet van zijn betalingsverplichting.
6.2. Niet-betaling van de factuur op de vervaldatum heeft van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, tot
gevolg dat er nalatigsheidsinteresten verschuldigd zijn aan de interestvoet a rato van 12% per jaar. Niet-betaling van de
factuur op de vervaldatum heeft eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot gevolg dat een
forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zal zijn a rato van 15% van het factuurbedrag. Niet-betaling van de factuur op de
vervaldatum brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de eisbaarheid van alle nog niet vervallen vorderingen mee.
Verhoeven Belgium NV behoudt zich het recht voor eventuele gesloten verkopen als ontbonden te beschouwen. In dergelijk
geval zal de koper een forfaitaire schadevergoeding a rato van 20% van het factuurbedrag verschuldigd zijn.
6.3. Elke wanbetaling maakt alle nog verschuldigde bedragen, ook indien daarvoor een wissel wordt geaccepteerd, onmiddellijk eisbaar en laat Verhoeven Belgium NV toe alle lopende bestellingen of hangende zaken van rechtswege en zonder
ingebrekestelling als niet-bestaande te beschouwen. Wanneer een factuur onbetaald blijft na 2 aanmaningen, met telkens
een tussenpoos van 15 dagen, zullen onze leveringen en dienstprestaties enkel nog tegen contante betaling of tegen
terugbetaling geschieden. Deze maatregel zal van kracht zijn vanaf de tiende dag, volgend op de tweede aanmaning. Een
derde aanmaning, zonder gevolg gebleven binnen de tien dagen zal automatisch het stoppen van alle leveringen en
dienstprestaties voor gevolg hebben, en de invordering middels een gerechtelijke procedure van de nog verschuldigde bedragen in hoofdsom, interesten en kosten.
6.4. Getrokken en geaccepteerde wisselbrieven hebben nooit een schuldvernieuwing tot gevolg. Wisselbrieven, promessen
en cheques mogen worden afgegeven, maar moeten “aan order Verhoeven Belgium NV” vermelden. Alle wisselbrieven dienen steeds gedomicilieerd te worden te 9400 Ninove, Nederwijk-Oost 278.
6.5. Elke betwisting of protest inzake een door Verhoeven Belgium NV opgemaakte factuur dient, op straffe van verval,
uiterlijk binnen de 8 dagen na factuurdatum middels aangetekend schrijven te worden gericht aan het adres van de maatschappelijke zetel van Verhoeven Belgium NV, gelegen te 9400 Ninove, Nederwijk-Oost 278.
7. Eigendomsrecht.
Door het plaatsen van een bestelling en bij het doen van een aankoop erkent de koper uitdrukkelijk dat, bij afwijking van art.
1583 van het Burgerlijk Wetboek, VERHOEVEN BELGIUM N.V. de volledige eigendom van het door haar verkochte materieel
behoudt tot op het ogenblik dat de verkoopprijs en eventuele intresten, bijslagen en kosten integraal betaald zijn. Tot op dat
ogenblik zal de koper het materieel perfect onderhouden.

