ALGEMENE VERKOOPS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Alle leveringen en uitgevoerde werken door ’t Veer zijn onderworpen aan de hierna
volgende verkoopsvoorwaarden die van rechtswege voorrang moeten hebben op
de aankoopvoorwaarden van de koper. Elke afwijking moet schriftelijk worden
vermeld en door ’t Veer uitdrukkelijk worden aangenomen. Het plaatsen van een
order betekent dat de koper de algemene verkoops- en betalingsvoorwaarden
accepteert.
1. OFFERTES
1.1. De aangeboden verkoopprijzen van de aangeboden goederen zijn
gebaseerd op stalen en/of specificaties in overeenstemming met deze
vermeld in de offerte en die in het bezit zijn van de verkoper op de
offertedatum.
1.2. In al onze offertes worden, wat de leverings- en uitvoeringsdatum betreft,
geen definitieve verbintenissen aangegaan.
1.3. Wat de prijs betreft verbinden wij ons slechts voor de duur vermeld in de
offerte met een maximum van drie maanden.
1.4. Prijsbepalingen:
1.4.1. Prijzen zijn bepaald
In de offerte wordt de stukprijs met hun respectievelijke seriegrootte en
eventuele instelkost weergegeven.
1.4.2. Prijzen zijn bepaalbaar
Met een bepaalbare prijs wordt bedoeld dat in de aangeboden offerte
voldoende objectieve elementen zijn opgenomen, zodat de prijsbepaling
niet aan de willekeur van één de partijen wordt overgelaten.
1.5. Offertes gelden voor de aangeboden hoeveelheden. Bij een order met
afwijkende hoeveelheden heeft ’t Veer het recht de prijs aan te passen.
1.6.Orders beneden de 150 EUR worden verhoogd met een administratieve
kost van 50 EUR.
1.7 Bij levering van grondstoffen door de koper gaat ’t Veer ervanuit dat de
geleverde grondstoffen van goede kwaliteit zijn. Meerwerken zoals
aanpassingen van machines, matrijzen en kwaliteitscontrole van het
aangeleverd grondstoffen die niet conform zijn, worden doorgerekend in
regie.
1.8. Alle aangeboden prijzen zijn excl. BTW en excl. Transportkosten, tenzij
anders vermeld. Elke verhoging ten gevolge van om het even welke nieuwe
taksen welke de koopwaar belasten voor haar aankomst bij de koper en
zich na het afsluiten van de koop voordoen, vallen ten laste van de koper.
1.9. Indien onze goederen afgeleverd worden op europallets, eventueel in
combinatie met onze eigen herbruikbare verpakking wordt de kost hiervan
niet berekend in de aangeboden prijzen, tenzij specifiek anders
overeengekomen. Dit houdt in dat ’t Veer voor deze verpakking identieke
onbeschadigde verpakking in retour vraagt. Indien deze niet onbeschadigd
retour ontvangen worden, zal ’t Veer de kosten hiervan doorrekenen.

2. LEVERINGSTERMIJNEN
2.1. De leveringstermijnen worden bepaald en afgesproken bij de plaatsing van
een order.
2.1.Bij een te late levering van de goederen door de koper, wordt de
leveringstermijn evenredig bijgestuurd.
2.3. Bij een vernietiging van de overeenkomst voor de aanvang van de werken
zal de koper bij wijze van schadevergoeding een forfaitair bedrag betalen
van 35 % op de totale som. Bij vernietiging van de overeenkomst na
aanvang van de werken zal het bedrag van de schadevergoeding gelijk zijn
aan 100 % van de totale som.
2.4. Kosten eigen aan ongeplande/opgelegde deelleveringen zijn ten last van de
koper.
2.5. Het niet naleven van de vermelde leveringstermijn kan in geen geval
ingeroepen worden tot verkrijgen van een schadevergoeding of verbreking
van de handelsovereenkomst.

3. LEVERINGSVOORWAARDEN
3.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, reizen de goederen steeds voor
rekening en risico van de koper, zelfs wanneer de vervoerskosten ten onze
laste zijn.
3.2.Ingeval de goederen door de verkoper worden verzekerd, dekt dergelijke
verzekering enkel de waarde van de goederen naar de regels en
bepalingen verbonden aan de verzekeringspolis als afgesloten door de
verkoper.
3.3.Goederen, aangewezen voor afhaling door de koper verblijven vanaf het
moment van aanwijzing voor rekening en risico (incl. bewakingsplicht) van
de koper in elk magazijn aangewezen door de verkoper.
3.4.Indien de koper de goederen zelf afhaalt en/of vervoermiddelen ter
beschikking stelt, is de koper eraan gehouden zelf controle uit te oefenen op
de deugdelijkheid van de vervoermiddelen.
3.5. Alle klachten met betrekking tot de geleverde goederen en/of diensten
worden binnen de 5 werkdagen na de ontvangst van de goederen en/of
diensten schriftelijk teruggekoppeld naar de verkoper.
3.6. Voor alle schadevorderingen geldt dat de geleden schade slechts verhaald
kan worden op ’t Veer voor zover hun aansprakelijkheid bewezen is of kan
worden en tot beloop van de dekking, waarborgen en kapitalen
onderschreven in de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid
ondernemingen. De algemene en specifieke voorwaarden kunnen op
eenvoudig verzoek bij ’t Veer bekomen worden.
4. PRIJSHERZIENINGEN/TUSSENTIJDSE FACTURATIE
4.1. Van producten met een lange looptijd is het productiekostenverloop tussen
het ogenblik van de offerte en dat van de levering een onbekende. Een
clausule ivm een eventuele prijsherziening is zowel voor de koper als voor
de verkoper een garantie dat de aanvankelijk afgesproken prijs de
economische ontwikkeling – zowel opwaarts als neerwaarts – kan volgen en
voorkomt discussies aan beide kanten.
4.2. De aangeboden prijzen bevatten o.a. 2 componenten: nl. een
materiaalcomponent een salariscomponent. Indien één van beide

componenten na verloop van tijd een prijsafwijking heeft vanaf 5 % t.o.v. de
referentiewaarden is een prijsherziening mogelijk.
4.3. De prijsafwijking van iedere component wordt bepaald t.o.v. een
basisreferentiewaarde. De geldige basisreferentiewaarde is deze geldig op
de datum van de aanbieding. De referentiewaarden zijn opvraagbaar:
4.4 Alle prijzen zijn altijd onder voorbehoud van tussentijdse schommelingen
van vrachtkosten en andere kosten die kunnen fluctueren buiten de controle
van de verkoper
4.5. Elke prijsherziening staat los van de betalingsmodaliteiten.
4.6 ’t Veer heeft het recht om een factuur op te maken naarmate de leveringen
van de goederen

5. .BETALINGSVOORWAARDEN
5.1. Alle facturen zijn standaard betaalbaar op 30 dagen einde maand; tenzij
anders schriftelijk overeengekomen.
5.2. Elk bedrag dat onbetaald blijft zal van rechtswege rente geven, berekend op
basis van het door de Nationale Bank van België toegepaste tarief voor
voorschotten in Rekening-Courant op overheidspapier op het ogenblik van
de uitgifte van de factuur, vermeerderd met 2% en dit zonder waarschuwing
of bevelschrift vooraf.
5.3. Indien geen vervaldag in de overeenkomst wordt genoemd dienen de
goederen contant betaald te worden. (= bij afhaling of binnen de 5
werkdagen).
5.4. Alle kosten voortvloeiend uit het innen van openstaande vorderingen zijn
voor rekening van de koper
5.5.Behoudens via uitdrukkelijk geschreven overeenkomst worden geen wissels
aanvaard. Het trekken en/of aanvaarden van de wissels of andere
verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt
geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden. De kosten eigen aan het
trekken van wissels, zijn ten laste van de koper.
5.6. In geval van betwisting is alleen de rechtbank van de maatschappelijke
zetel van ’t Veer bevoegd. Bij verkoop aan een buitenlandse koper is het
Belgische recht van toepassing.
5.7. Bij niet betaling is de koper niet alleen gehouden de nalatigheidsintresten te
betalen, doch ook bijkomende kosten ten bedrage van 15% van het
factuurbedrag of openstaand saldo met een minimum van 75 EUR per,
geval, eveneens zonder voorafgaande waarschuwing of bevelschrift.
5.8. De niet-betaling op vervaldag van één enkele factuur, maakt het
verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van
rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
5.9. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop
van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd
de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten. Een
mededeling per aangetekend schrijven door de verkoper is hiervoor
voldoende.
5.10De goederen blijven het eigendom van ’t Veer zolang de koper de
verschuldigde koopsom niet volledig aan ’t Veer heeft voldaan, zelfs indien
de goederen bewerkt worden.
5.11Eens de goederen geleverd zijn draagt de koper alle verlies- en
vernietigingsrisico’s

