UW CONSTRUCTIEVE PARTNER!

PROFAST Ankersystemen - Algemene voorwaarden
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van
PROFAST Ankersystemen.
1. Alle offertes, prijsopgaven en bestekken zijn vrijblijvend; enkel de door PROFAST Ankersystemen
bevestigde offertes zijn verbindend. De uitvoering ervan geschiedt aan deze algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. De overeenkomst komt slechts
tot stand na de bevestiging ervan door PROFAST Ankersystemen. Een begin van uitvoering geldt als
bevestiging tenzij deze onder voorbehoud is geschied.
2. Elke annulering van een bevestigd offerte dient schriftelijk te gebeuren, en is slechts geldig mits
schriftelijke aanvaarding door PROFAST Ankersystemen. Een annulering van een bevestigd order
brengt een forfaitaire schadevergoeding met zich mee van 30% van de prijs van de bestelling, en
50% van de prijs van de bestelling indien de annulering plaatsvindt binnen een termijn van 30 dagen
voorafgaand aan de geplande leveringsdatum of startdatum van de dienstlevering.
3. De prijs is deze zoals op het bevestigd order vermeld, tenzij PROFAST Ankersystemen zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge
van wijziging in de structuur ervan (wisseltarieven, grondstoffen, lonen, energie, taksen, invoerrechten,…). De prijs is steeds exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
4. PROFAST Ankersystemen is niet aansprakelijk voor een vertraging ingevolge weersomstandigheden, overmacht, staking, tekortkomingen van derden of van de klant, uitval machines of om welke
reden dan ook. Indien PROFAST Ankersystemen door overmacht verhinderd is te leveren, zal zij het
recht hebben om ofwel de levertijd te verlengen dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder
enige gehoudenheid tot schadevergoeding.
5. Een vertraging in de levering van de goederen kan de bestelling niet ontbinden, noch aanleiding
geven tot het vorderen van een schadevergoeding, behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst. De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn dan ook louter indicatief en geenszins een
resultaatsverbintenis in hoofde van PROFAST Ankersystemen.
6. Op verzoek voert PROFAST Ankersystemen tevens proeven en testen uit op de verankeringswijze
van de door haar geleverde materialen. Deze testen gebeuren steeds tegen een regieprijs en zijn
beperkt tot de verankeringen dewelke effectief worden aangevraagd. De resultaten geven geen
garanties op niet-gecontroleerde verankeringen en ontslaan de uitvoerende aannemer op geen
enkele wijze van zijn aansprakelijkheid.
7. Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen, zijn onze facturen contant betaalbaar op de zetel
van onze maatschappij. Al de bedragen zijn uitgedrukt in Euro en moeten in deze munt aan PROFAST Ankersystemen betaald worden.
Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder bijkomende ingebrekestelling een verwijlintrest gevorderd van 10%. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling,
het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10%, met een minimum van 75,00€ ten titel van
schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd
andere invorderingskosten, rechtsplegingsvergoeding of het recht om grotere schade te bewijzen.
Betalingen na vervaldag gedaan worden eerst aangerekend op de verschuldigde forfaitaire schadevergoedingen, vervolgens op de vervallen intresten en pas nadien op de verschuldigde bedragen.
De niet betaling van een factuur op haar vervaldag maakt alle andere nog openstaande facturen
onmiddellijk opeisbaar.
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8. De geleverde goederen blijven eigendom van PROFAST Ankersystemen tot volledige betaling van
hoofdsom, kosten en intresten.
De levering van de goederen geschiedt op risico van de klant en dit risico gaat over op de klant van
zodra de goederen het magazijn van PROFAST Ankersystemen hebben verlaten. Het is de klant die
zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. Bij niet-tijdige betaling is PROFAST Ankersystemen gerechtigd de goederen terug te nemen, waartoe PROFAST Ankersystemen onherroepelijk en zonder rechterlijke tussenkomst gemachtigd is.
9. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de bedingen brengt niet de nietigheid of
ongeldigheid van de gehele overeenkomst of de andere bedingen met zich mee.
10. In geval van bezwaar om eender welke reden zal onze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt
blijven tot de waarde van de geleverde koopwaren, zonder rekening te houden met de oorzaak en
de omvang van de schade.
11. De koper/opdrachtgever moet zichtbare gebreken inroepen binnen de 48 uren na de levering
waarbij onze aansprakelijkheid in het kader van zichtbare gebreken in elk geval beperkt is tot vervanging van de goederen, met uitsluiting van alle kosten of schadevergoeding.
Verborgen gebreken dienen binnen een termijn van 8 dagen na kennisname te worden meegedeeld
per aangetekend schrijven. In ieder geval kunnen verborgen gebreken slechts tot 1 jaar na de levering van de goederen aangetekend worden meegedeeld aan PROFAST Ankersystemen.
In geval van niet zichtbare gebreken of bewijsbare materiaal- of constructiefouten bestaat de tussenkomstplicht van PROFAST Ankersystemen er uitsluitend in dat hij de keuze heeft tussen (a) het
ongedaan maken van de fout/gebrek in het goed, (b) het kosteloos verwijderen en omwisselen van
het goed (of onderdelen ervan), of (c) het terugnemen van het verkochte goed en de creditering van
de aangerekende koopprijs. De klant heeft in geen geval recht op een directe of indirecte schadevergoeding. PROFAST Ankersystemen kan nooit voor meer aangesproken worden dat de garanties
dewelke door de producent worden voorzien. Normale slijtage en verkeerde plaatsing valt nooit ten
laste van PROFAST Ankersystemen.
12. Alle taksen, retributies of rechten, inclusief de BTW., zijn altijd ten laste van de koper of opdrachtgever, ook een eventuele verhoging ervan tijdens de uitvoering van de overeenkomst.
13. Voor alle betwistingen en/of mogelijke geschillen voortvloeiende of van toepassing op deze overeenkomst, zijn enkel de Rechtbanken van Hasselt bevoegd. Het Belgische recht is van
toepassing op alle overeenkomsten dewelke met PROFAST Ankersystemen worden afgesloten, als
tevens de interpretatie van de overeenkomsten. Alle kosten in verband met de gerechtelijke invordering van betalingen, inclusief honoraria, zullen ten laste van de Klant worden verhaald.
14. Vertalingen van de algemene verkoopsvoorwaarden kunnen op de zetel van de vennootschap
opgevraagd worden. In geval van interpretatieproblemen is enkel de Nederlandstalige versie te
weerhouden als rechtsgeldig.
Übersetzungen des allgemeinen Verkaufsvoraussetzungen können konsultiert werden auf dem Sitz
der Gesellschaft. Wenn es Interpretationsprobleme gibt, ist nur die niederländische Version rechtsgültig.
Il est possible d’obtenir une traduction des conditions de vente au siège social de la société. En cas
d’interprétation, seul la version néerlandaise fait foi.
It is possible to obtain on the registered office of the company a translation of the Sales conditions.
In case of interpretation only the Dutch version is legally valid.
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