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Algemene verkoop- , levering- en betalingsvoorwaarden
Deze algemene voorwaarden worden verondersteld gekend en
aanvaard te zijn door de koper. De ontstentenis van enige reactie binnen de acht dagen na de allereerste kennisname, zal de
tegenstelbaarheid en de aanvaarding teweeg brengen en dit ook
voor navolgende overeenkomsten.
§ 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen
en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk, verhuur en
materialen, verkoop van materialen en levering van diensten in
de ruimste zin van het woord, gedaan of aangegaan met derden.
2. Eventueel van toepassing zijnde inkoopvoorwaarden van onze opdrachtgevers blijven onverlet voor zover ze niet in strijd zijn
met deze voorwaarden.
In het geval dat het bepaalde in de inkoopvoorwaarden in strijd
is met het bepaalde in deze voorwaarden, is uitsluitend het bepaalde in deze voorwaarden bindend.
3. Afspraken en toezeggingen, al dan niet afwijkend van deze
voorwaarden, gemaakt door vertegenwoordigers of personeel
van Bobimat, zijn eerst van toepassing tegenover laatstgenoemde nadat zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
§ 2 Aanbiedingen - offertes
1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.
2. Indien na datum van offerte een of meer facturen een verhoging ondergaan (ook al geschiedt dit ingevolge van voorziene
omstandigheden is Bobimat gerechtigd de aangeboden prijs dienovereenkomstig te verhogen.
§ 3 Levertijden
1. Hoewel de overeengekomen levertijden zoveel mogelijk zullen
worden nagekomen, wordt elke aansprakelijkheid van de leverancier wegens niet- of vertraging van de levering uitgesloten.
2. Overschrijding van de levertijd onttrekt de opdrachtgever niet
aan zijn verplichtingen.
3. Door overschrijding van de levertijd zal de opdrachtgever niet
gerechtigd zijn tot annulering van de te leveren goederen of
diensten.
§ 4 Leveringen
1. Klachten dienen op straffe van rechtsverval uiterlijk binnen de
acht dagen na ontvangst van de geleverde goederen of diensten
schriftelijk per aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs gericht aan de maatschappelijke zetel van de NV Bobimat te zijn
ingediend.
2. Klachten ontheffen de opdrachtgever niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de in deze voorwaarden
gestelde termijn.
3. Indien de klacht gegrond blijkt, zal leverancier zulks kenbaar
maken aan de opdrachtgever en daarbij het recht hebben, hetzij
aan te bieden de goederen terug te nemen, daarna te vervangen
door soortgelijke goederen, dan wel de opdrachtgever te crediteren voor ten hoogste de factuurwaarde zonder tot enig andere of
meerdere schadevergoeding gebonden te zijn.
4. Retourzendingen kunnen slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier geschieden.
5. Indien de klacht gegrond blijkt ingeval van geleverde diensten,
zal leverancier zulks kenbaar maken aan opdrachtgever en
daarbij het recht hebben alsnog de te leveren diensten op dergelijke wijze te laten uitvoeren, zonder hiervoor een opdrachtgever
extra kosten door te verrekenen.
6. Alle aanspraken voortspruitende uit gebrekkige leveringen,
diensten of prestaties alsmede vorderingen tot schadevergoeding, verjaren na één jaar.
De verjaringstermijn begint te lopen vanaf de dag van de levering van de goederen, diensten en/of prestaties.
§ 5 Transport
1. Kosten van verpakkingen, expreszendingen, speciaal transport en dergelijke, zijn ten kosten van de opdrachtgever, evenals
langere wachttijden dan strikt noodzakelijk bij het laden of lossen
van goederen.

2. Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van
verzending c.q. ophalen voor risico van de opdrachtgever.
3. Bij aflevering en ophalen van goederen dient de opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden, alsmede controle uit te voeren op aantallen van te leveren of op te halen goederen.
4. Aantallen en specificatie van geleverd c.q. opgehaalde goederen zoals omschreven op verzendingsbonnen of ontvangstbonnen van leverancier zijn bindend, tenzij de opdrachtgever ter
plaatse kan aantonen, dat deze aantallen en specificaties verschillen met de werkelijkheid.
§ 6 Aansprakelijkheid
1. Leverancier is tot geen schadevergoeding jegens de opdrachtgever of derde gehouden. Met name is de leverancier niet
gehouden tot vergoeding van directe of indirecte schade,
waaronder gevolgschade en bedrijfsschade, die door ondeugdelijkheid van door hem geleverde goederen, verrichte werkzaamheden, vervaardigde modellen en verstrekte adviezen wordt
veroorzaakt. Evenmin is de leverancier aansprakelijk jegens de
opdrachtgever of derde voor schade, veroorzaakt door schuld of
nalatigheid van diegenen van wie hij zich bij uitvoering van de
overeenkomst bedient, in wiens opdracht dezen ook staan. Ook
is de leverancier niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever of
derden voor schade veroorzaakt door de door de leverancier
gebruikte hulp- of vervoermiddelen.
2. Opdrachtgever vrijwaart leverancier tegen aanspraken van
derden en tegen alle kosten, schaden en interesses welke voor
leverancier mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van de
aanspraken, voor zover die stukken tot vergoeding va door derden geleden schade, veroorzaakt door gebreken van de door de
leverancier geleverde goederen of bij het uitvoeren van opdrachten.
3. Indien de leverancier bij de uitvoering van een overeenkomst
aan goederen van de opdrachtgever schade veroorzaakt, welke
schade noodzakelijkerwijze uit de uivoering van de overeenkomst voortvloeit en mitsdien onvermijdelijk is, dan is de leverancier voor die schade niet aansprakelijk en vrijwaart de opdrachtgever de leverancier te dien mate.
§ 7 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedsfeer van de leverancier liggen en op
grond waarvan redelijkerwijze geen uitvoering van de overeenkomst kan worden verlangd, daaronder begrepen de hieronder genoemde omstandigheden waarvan de opsomming uitdrukkelijk niet limitatief is: niet c.q. niet tijdige levering toeleveranciers, ziekte van personeel van de leverancier, gebreken in
de hulp- of transportmiddelen, brand, werkstaking, verkeersbelemmeringen, gebrek aan grond- of hulpstoffen, brandstoffen
en/of elektriciteit, eventuele stijging van de vraag aan de zijde
van opdrachtgever, vorst, overstroming, storm, ijzel, sneeuw en
soortgelijke belemmerende weersomstandigheden.
§ 8 Uitsluiting compensatie
1. Ook als de opdrachtgever van oordeel is dat de hem geleverde goederen of diensten ondeugdelijk zijn, moet hij onverkort
aan zijn, uit de betreffende overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voldoen. Hij is niet gerechtigd door hem gepretendeerde tegenvorderingen op de leverancier te compenseren.
§ 9 Betaling
1. Betalingen dienen als volgt te gebeuren: voorschot 50% voor
aanvraag der werken, afrekening uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, volgens de wet op bestrijding van betalingsachterstanden
van 02/08/2002.
2. Indien door de opdrachtgever de overeengekomen betalingstermijn wordt overschreden, zijn zonder verdere ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd zoals voorzien in de wet op de
bestrijding van de betalingsachterstand en dit vanaf de vervaldatum der facturen.
3. Bij gebreke aan vrijwillige betaling is bovendien door de opdrachtgever, ingeval van procedure, een forfaitair verhogingsbe
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drag verschuldigd van 10% op de verschuldigde hoofdsom ter
dekking van de incasso- en administratiekosten.
§ 10 Eigendomsvoorbehoud
1. De geleverde goederen blijven eigendom van de NV Bobimat
tot volledige betaling ervan.
Worden deze goederen verwerkt, wordt het verwerkte product
eigendom van de NV Bobimat tot algehele regeling van het basisproduct. Dit eigendomsvoorbehoud gaat over bij gebeurlijke
vervreemding van het product of het verwerkte product.
2. De opdrachtgever brengt zijn medecontractanten en iedere
derde onverwijld van dit eigendomsvoorbehoud op de hoogte.
De opdrachtgever – koper verbindt er zich toe de goederen niet
te vervreemden, onroerend te maken of te verwerken alvorens
volledige betaling.
§ 11 Algemeen
1. Belgisch recht is van toepassing, inclusief het CISG (Weens
Koopverdrag).
2. Op alle onder deze voorwaarden aangegane transacties, de
daaruit voortvloeiende rechtsbetrekking en/of geschillen daaronder uitdrukkelijk begrepen, is ook in geval van levering en/of
oplevering in het buitenland, Belgisch recht van toepassing.
3. Alle geschillen uit deze overeenkomst voortvloeiende of
daarmee verband houdend, ook in geval slechts één der partijen
een geschil als geschil aanmerkt, zullen in eerste instantie worden berecht door de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
zulks behoudens die gevallen waarin de vrederechter van het
kanton Brasschaat de absolute competentie bezit.
4. De eventuele niet toepasselijkheid van één van de bepalingen
van deze algemene voorwaarden tast de gelding van de andere
bepalen ervan niet aan.
§ 12 Adres en contactpersoon
Bobimat NV
Brasschaatsteenweg 274
2920 Kalmthout
België
Beheerder

Konstantinos Komninos

Tel:
Fax:

0032 – (0)3 685.51.40
0032 – (0)3 666.90.74

E-mail:
Internet:

kkomnin@bobimat.be
www.bobimat.be
RPR Antwerpen
BE 0424.571.275

BTW

BE 0424.571.275
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