Algemene verkoopsvoorwaarden
1. El
lke bestelling dient schriftelijk vastgelegd en ondertekend
door de koper en LE SYSTEM BVBA, HRD 58387, hierna genoemd de verkoper. Alle vermeldingen van
toestellen, materialen, capaciteiten, prijzen en leveringstermijnen worden door de verkoper, gedaan
volgens de informatie die hij op het moment van de bestelling bezit. Alle wijzigingen die in dit
verband niet door de verkoper veroorzaakt zijn, doch die de geest van de bestelling getrouw blijven,
dienen door de koper te worden aanvaard.
2. Wijzigingen na bestelling, door de koper gevraagd , dienen
eveneens schriftelijk vastgelegd en ondertekend door koper en verkoper, met vermelding van de
wijzigingen in prijs, hoeveelheid, leveringstermijn en andere voorwaarden.
3. De electrische voeding en de aansluiting van Condensatieaflopen , eventuele dakdoorvoeren als
ook eindafwerking Zijn steeds door de koper te voorzien, behoudens andersluidende overeenkomst, en
dienen te voldoen aan de dan vigerende wetgeving.
4. Bij levering en/of plaatsing moet de verkoper over de normale accommodatie en/of hulp van de
koper kunnen beschikken om zijn taak uit te voeren.
Na levering en/of plaatsing wordt eventueel overgegaan tot het
proefdraaien van de installatie welke alsdan bij voldoening door de koper wordt aanvaard. Vanaf dit
ogenblik begint de waarborgtermijn te lopen voor de garantie die op de goederen wordt verleend zoals
bepaald in artikel 11, 2° van deze voorwaarden.
5. Bij verbreking van de overeenkomst door de koper zal deze
aan de verkoper een forfaitaire schadevergoeding dienen te betalen gelijk aan 30 % van de
aannemingssom of het verkoopsbedrag, inclusief de eventuele wijzigingen na bestelling.
6. Alle bedragen worden verhoogd met de overheidsheffingen en
belastingen welke in voege zijn bij de ondertekening van de
overeenkomst of die in de loop van de uitvoering ervan worden
opgelegd. De toepassing van de reglementering betreffende de belasting op de toegevoegde waarde zal
gedaan worden volgens de aanduidingen van de klant en onder zijn volledige verantwoordelijkheid.
7. In uitdrukkelijke afwijking van artikel 1583 Burgerlijke
Wetboek wordt de eigendom van de door de verkoper geleverde goederen eerst na volledige betaling van
de met betrekking tot de overeenkomst opgemaakte facturen door de koper verworven en overgedragen.
8. Alle facturen zijn contant betaalbaar te Steenkaaistraat 26 9200 Baasrode,
behoudens andersluidend beding op de factuur. Aanvaarding van wissels, cheques, onderbrieven of
andere gespreide betalingen vormen geen schuldvernieuwing en onze algemene voorwaarden blijven
integraal van toepassing.
9. Elke klacht of betwisting betreffende werken of leveringen
zoals weernomen en gespecificeerd op onze facturen moet ingediend worden per aangetekend schrijven
per post of per fax emile binnen de acht dagen na de datum van facturatie. Zoniet worden de facturen
aanzien als aanvaard zonder voorbehoud en onweerlegbaar.
Laattijdige betalingen geven van rechtswege en zonder
Ingebrekestelling aanleiding tot een conventionele intrest van 12 % vanaf de vervaldag van de
factuur.
Daarenboven zal ingeval van wanbetaling op de vervaldag, zelfs wanneer die slechts gedeeltelijk is,
het verschuldigde factuurbedrag verhoogd worden met een conventionele vergoeding van 15 % met een
minimum van 75 euro en dit eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling bij toepassing van
artikelen 1147 en 1152 B.W.
10. In geval van geschil, van welke aard dan ook, zullen
alleen de rechtbanken te Brussel bevoegd zijn.
11. GARANTIE
1 ° Voor de goederen niet door ons vervaardigd kan slechts de garantie worden verleend die ons door
de leverancier van deze goederen wordt verleend. Zowel de duur van de garantietermijn als de
garantievoorwaarden worden in dat geval ook door deze laatste bepaald. De garantie kan enkel gelden
indien een normaal en zorgvuldig onderhoud zoals een goed huisvader heeft plaatsgehad.
2 ° Voor de andere goederen begint de waarborgtermijn voor ieder defect voortvloeiende uit verborgen
gebreken en in de mate deze werd toegekend bij de bestelling of in de offerte, te lopen zoals
bepaald in artikel 4 in fine van deze voorwaarden.
3 ° Deze waarborg behelst enkel het herstellen en/of vervangen van door ons als defect erkende
onderdelen te wijten aan constructie- of materiaalfouten, met inachtname van de normale
aanschaffingstijd voor deze stukken, op kosten van de verkoper.
4 ° De voor nazicht terug te zenden goederen dienen franco aan ons adres te worden verzonden.
5 ° Behoudens uitdrukkelijk akkoord van de verkoper kan er geen
vervanging van een defect stuk worden doorgevoerd zonder nazicht in onze werkhuizen.
6 ° De waarborg dekt niet de verkeerde manipulatie, het verkeerd gebruik of het slechte onderhoud
door de koper of eender welke derde persoon. Zo de koper of enig derde persoon, al dan niet
handelend in opdracht van de eerste, op eigen initiatief aanpassingen en/of herstellingen uitvoert
aan onze toestellen zonder onze voorafgaandelijk schriftelijke instemming worden wij hierdoor van
elke verantwoordelijkheid ontslagen.
7 °LE System is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld als gevolg van
contract of gerechtelijke vervolgbare benadeling voor enige speciale,indirecte of resulterende
schade met inbegrip,maar niet beperkt tot verwondingen of schade berokkend aan
voortuigen,gebouwen,inhoud of personen veroorzaakt door installatie of gebruik van een van onze
installaties of mechanische falen daarvan.
8° Er wordt geen garantie verleend op tweedehandsmateriaal tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de
bestelbon of de factuur.

