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ALGEMENE VOORWAARDEN
Offertes, aanvaardingen, vorming en uitvoering van de verkoopsovereenkomst
1.01 KUNNIG wordt hierna vernoemd als de verkoper.
1.02 De hiernavolgende algemene voorwaarden voor offertes, aanvaardingen en uitvoering van de verkoopsovereenkomst zijn
altijd op onze kopers van toepassing, zelfs wanneer zij in strijd zouden zijn met hun eigen algemene of bijzondere
aankoopvoorwaarden. Zij kunnen niet gewijzigd worden dan mits ons schriftelijk akkoord.
2.01 Alle offertes zijn vrijblijvend en kunnen steeds zonder opgave van redenen door de verkoper worden ingetrokken.
3.01 Alle bestellingen gebeuren onder aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden door de koper.
4.01 Elke bestelling is onherroepelijk in hoofde van de koper, als zij niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een annulering bij
aangetekend schrijven, uiterlijk acht dagen na de bestelling.
4.02 De verkoper behoudt zich het recht voor elke bestelling op elk ogenblik te weigeren en zonder dat hierdoor voor de koper welk
recht op schadevergoeding dan ook zou ontstaan.
4.03 In geval een overeenkomst of bestelling wordt verbroken door de koper, kan een vergoeding voor de geleden schade
vastgesteld worden op 30% van het contractbedrag, tenzij een grotere schade kan bewezen worden. Dit bedrag is onherleidbaar
en wordt eventueel verrekend met het reeds betaalde voorschot.
4.04 De verkoper draagt geen enkele aansprakelijkheid voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen, voortspruitende uit
het niet uitvoeren van een aanvaarde bestelling, tengevolge van overmacht of als gevolg van om het even welke oorzaak,
onafhankelijk van de wil van de verkoper.
5.01 De leveringstermijnen van de verkoper zijn louter indicatief. Vertraging in de levering kan dus geen aanleiding geven tot
ontbinding van de koop, noch tot het toekennen van welke schadevergoeding dan ook.
6.01 De bestellingen dienen afgehaald te worden in de magazijnen van de verkoper, behoudens anders overeengekomen.
6.02 Vervoer van de goederen gebeurt op risico en voor rekening van de koper, tenzij anders bepaald.
6.03 De verkoper is niet verantwoordelijk voor verzendingen uitbesteed aan derden. Klachten dienen rechtstreeks aan hen gericht
te worden.
7.01 Klachten betreffende de staat van de goederen en de uitvoering van het werk moeten bij aangetekend schrijven binnen de 8
dagen na levering van de goederen worden meegedeeld aan de verkoper.
7.02 De vrijwaringplicht van de verkoper m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van haar
leveranciers.
7.03 De aansprakelijkheid van de verkoper blijft beperkt tot de kwaliteit van het product en dit voor zover zij door onze diensten
verstrekt werd.
7.04 Indien deze kwaliteit gebrekkig of niet-overeenstemmend blijkt te zijn, wordt onze verbintenis, en zulks ongeacht de gevolgen
van dit gebrek, beperkt tot de kwantitatieve vervanging van het product.
7.05 Voor beschadiging of vernietiging veroorzaakt door brand, water, storm of sneeuw van de goederen van derden die zich
tijdelijk in onze werkplaatsen bevinden kan, behoudens in geval van kwaadwilligheid van aangestelden, door deze derde geen
enkel verhaal genomen worden.
8.01 Onze facturen zijn netto betaalbaar op onze maatschappelijke zetel binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen.
8.02 Bij gebreke aan betaling aan de verkoper op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest
verschuldigd van 1,5 % per begonnen maand en een schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van €
50,00.
9.01 Facturen voor een belastbaar bedrag kleiner dan € 25,00 zullen met € 25,00 vermeerderd worden voor de
administratiekosten.
10.01 De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling.
11.01 Elke klacht betreffende de facturatie dient binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden meegedeeld aan de
verkoper. Klachten ingediend na deze termijn zijn niet meer ontvankelijk.
12.01 Uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om van alle geschillen kennis te nemen. Alleen het Belgisch recht is
van toepassing.

