ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1. De verzendingen geschieden ex-magazijnen (Incoterms 1953) behalve tegenstrijdige bepaling.
2. De goederen worden zorgvuldig geteld bij de verzending.
De handtekeing op de verzendingsnota geldt als bencht van ontvangst voor de vermelde hoeveelheden.
Geen enkele klacht betreffende de geleverde hoeveelheden zal worden aanvaard indien deze niet opgemaakt is
bij de ontlading.
3. Onze prijzen worden verstaan exclusief BTW, verloren verpakking en leeggoed (behalve palletten).
4. Prijzen en verkoopsvoorwaarden worden vriiblijvend aangeboden.
5. Onze prijzen zijn met zorg gekalkuleerd. Zij geiden steeds onder voorbehoud van onze bevestiging. Volgen
tussen de data van kontrakt en levering :
 interventies en/ofmaatregelen van hogerhand, dan behouden Wij ons het recht voorde daardoor
ontstane meerkosten door te berekenen;
 aanzienlijke en niet te voorziene stijgingen in de kosten, die aan onze kalkulatie ten grodslag liggen,
dan behouden Wij ons het recht voor onze prijzen dienovereenkomstig te verhogen, desgewenst onder
voorleggwg van bewijs;
 een ongunstig verschil van de muntwisseling boven 2,25 % hebben Wij het recht onze prijzen van dit
inkomstenverlies te verhogen.
6. Materne-Confilux garandeert haar produkten tegen bederf gedurende een jaar wanneer deze in normale
voorwaarden opgestapeld zijn.
7. Om aanvaardbaar te zijn, dient elke klacht ingediend te worden binnen de 8 dagen na ontvangt van de faktuur.
8. Om uitvoerbaar te zijn, moet elke verbintenis aangegaan door onze vertegenwoordigers, bevestigd worden door
de Direktie.
9. Alle dokumenten welke de firma verbinden, worden geldig beschouwd. indien zij voorzien zijn van
gemachtigde handtekemingen.
10. De geleverde goederen blijven ons eigendom tot op het ogenblik van de betaling van het totaal bedrag van de
faktuur
11. Onze algemene betalingsvoorwaarden zijn netto : 10 dagen faktuurdatum, behalve tegenstrijdige bepaling.
12. Onze fakturen zijn betaalbaar te Floreffe en stipt op de vervaldag opeisbaar.
 Alle achterstallige betalingen van het totaal bedrag of van een deel van de vervallen faktuur. zal
automatisch een interest van 1,50 % per maand of deel van de maand als gevolg hebben.
 Elke vertraging van meer dan drie maanden in de betaling zal een forfaitaire vergoeding van 6 % op
het totaal vervallen bedrag met een minimum van 50,00 € met zich meebrengen, niet inclusief de
interesten waarvan hierboven sprake en de eventuele gerechtskosten, als toepassing op de artikels 1152
en 1229 van het Burgerlijk Wetboek
13. Vertragingen in leveringen zullen geen schadevergoeding met zich meebrengen De koper heeft evenmin het
recht kontrakten te vemietigen wanneer de vertraging te wijten is aan een geval van overmacht, zoals : staking,
lock-out, binnen ofbuitenlandse politieke gebeurtenissen, emstig technisch ongeval, machinebreuk, gebrek aan
grond of brandstoffen, enz,
14. Indien het krediet van de koper een minder gunstige wending neemt, behouden Wij ons het recht voor, zelfs na
gedeeltelijke uitvoering van het kontrakt van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der
genomen verbintenissen te eisen. In geval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben Wij het recht de
gehele bestelling of een gedeelte ervan te annueleren
15. Allé wijzigingen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden moet noodzakelijk door middel van een
schriftelijke overeenkomst tussen Materne-Confilux nv. en de klant bepaald worden.
16. In geval van betwistingen, zijn de rechtbanken van Narnen ofde rechtbanken van de woonplaets van de koper,
naar keuze van de verkoper, alleen bevoegd voor betwistingen en geschillen

