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TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
Op al de leveringen, inclusief bijbestellingen, zijn uitsluitend de hierna volgende
algemene voorwaarden van toepassing, dewelke integraal deel uitmaken van
de bestelling of de overeenkomst tussen partijen, ook wanneer deze
overeenkomst stilzwijgend werd aangegaan.
Door het loutere feit dat de overeenkomst tussen partijen tot stand komt, wordt
de klant geacht deze algemene voorwaarden te kennen en deze zonder
voorbehoud te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn altijd toepasselijk
in de mate dat er niet van afgeweken wordt of dat deze niet worden tegengesproken door de bijzondere voorwaarden of door andersluidende
afspraken die tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk werden aangegaan.
Onze overeenkomsten zijn (eveneens) onderworpen aan de algemene
voorwaarden van onze beroepsvereniging, te consulteren op www.fprg.be.
Op eenvoudig verzoek wordt u een kopie hiervan bezorgd. Door de levering te
aanvaarden, bevestigt de klant uitdrukkelijk dat hij van deze voorwaarden
kennis heeft genomen en deze zonder voorbehoud te aanvaarden.
De klant erkent kennis te hebben genomen van het op de breekwerf van
toepassing zijnde aanvaardingsreglement en zal zich conform daaraan gedragen.
Op eenvoudig verzoek wordt u een kopie bezorgd van het aanvaardingsreglement.
In het geval van door onze vertegenwoordiger aanvaarde bestellingen, zijn deze
slechts bindend na onze schriftelijke orderbevestiging.
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OPSCHORTING
De uitvoering van elke overeenkomst kan door onze firma opgeschort worden
in geval van wijzigingen in de toestand van onze medecontractant zoals:
overlijden, ontzetting, rangregeling of andere beperkingen van rechtsbekwaamheid, faillissement, aanvraag tot het bekomen van een concordaat
of minnelijke schikking, publicatie van protest, wankeling van krediet,
openstaande RSZ schulden, ontbinding of wijziging van maatschappij; deze
opsomming geldt als voorbeeld doch is niet beperkend. De opschorting
geldt minimaal totdat er voldoende waarborgen worden verstrekt die de waarde
vertegenwoordigen van de gehele of gedeeltelijke onbetaald gebleven en/of
nog niet uitgevoerde leveringen.

PRIJZEN
Alle taksen van welke aard ook, met inbegrip van de nieuwe taksen die
zouden ingesteld of van toepassing worden in de loop van de uitvoering van de
koopovereenkomst, zijn voor rekening van de klant.
Verschuldigde kosten en of vergoedingen ten gevolge van het aanvaardingsreglement van de breekwerf, bijvoorbeeld bij aanvoer van puin met niet
toegestane verontreinigingen, zijn steeds voor rekening van de klant.
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TOEGANG TOT DE WERF, LEVERINGSADRES
De door de klant aangeduide losplaats moet normaal toegankelijk zijn voor onze
voertuigen, onder naleving van de bepalingen van het wegverkeer en de
plaatselijke reglementeringen en in overeenstemming met de wettelijke
bepalingen inzake arbeidsbescherming. Het bedrag van om het even welke
schade die wij kunnen oplopen of veroorzaken (voetpad, riolering, afsluiting,…)
aan de klant of aan derden als gevolg van het niet naleven van hiervoor vermelde
bepalingen, valt ten laste van de klant. Onze firma is uitdrukkelijk niet verplicht
deze bepalingen op voorhand na te gaan of te controleren. Indien de
toegangsweg en/of de werf niet voldoen aan bovenvermelde bepalingen heeft
onze firma het recht de leveringen op te schorten totdat aan alle bepalingen ter
zake voldaan zijn; de hieruit voortvloeiende kosten zijn integraal en definitief ten
laste van de klant.
Aangepaste signalisatie der werken en een veilige standplaats van onze
machines dient door de klant te worden verzekerd, ze is voor zijn rekening en
geschiedt onder zijn verantwoordelijkheid. Hij dient tevens zorg te dragen voor
de wegen, dewelke hij dient te kuisen wanneer onze voertuigen en/of machines
deze zouden bevuilen.

LEVERINGEN
Onafgezien dat de geleverde producten de kwaliteitsgarantie COPRO dragen,
gelden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, onze monsters,
beschrijvingen, afmetingen, gewichten en andere gegevens slechts als
benaderende beschrijving van onze producten en kunnen eventuele afwijkingen
ervan, van welke aard ook, nimmer door de klant ingeroepen worden om, hetzij
de afneming of de betaling te weigeren, hetzij de verbreking, of schadevergoeding
te vorderen. Het kwaliteitslabel COPRO wordt uitsluitend verleend zolang het
eindproduct zich op de breekwerf bevindt.
De goederen worden aanvaard of als dusdanig beschouwd op het ogenblik en
de plaats van het laden. De kopers die tot een dergelijke handeling willen
overgaan, worden gevraagd ons daarvan in kennis te stellen zodat het tijdstip
en de plaats van het laden hen kan meegedeeld worden.
De leveringstermijn wordt slechts indicatief vermeld en is niet bindend.
Vertragingen of laattijdige leveringen kunnen nooit aanleiding geven tot
contractbreuk, schadevergoeding of enige andere vorm van aansprakelijkheid
jegens onze firma.
Al de leveringen worden geacht te hebben plaats gehad in de magazijnen of
op het terrein van de fabriek van de verkoper. De verzending of het transport
van de goederen gebeurt steeds op risico van de koper. De vervoerskosten
komen, tenzij anders is bepaald, voor de rekening van de koper.
WACHTTIJDEN
Wachttijden bij het lossen van vrachtwagens mogen maximaal 15 minuten
bedragen. Na deze 15 minuten hebben wij het recht om wachturen aan te
rekenen.
BETALING
Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen met de klant. Laattijdige betaling van de facturen geeft
van rechtswege, zonder ingebrekestelling, aanleiding tot de verschuldigdheid
van verwijlintresten, berekend en gekapitaliseerd aan 10% per jaar. De
verschuldigde sommen worden tevens verhoogd met 10%, met een minimum
van 125 euro, ten titel van forfaitair schadebeding. In geval van wanbetaling heeft
onze firma het recht om alle nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar
te stellen en haar nog te leveren prestaties op te schorten.
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In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de
bestelling, met een minimum van 50 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud
van de mogelijkheid om een hogere schadevergoeding te eisen.
De NV Groezarec behoudt zich het recht voor om van elke klant
betalingswaarborgen en of voorschotten te eisen, hetzij voor, hetzij tijdens de
uitvoering der werken. Bij gebrek van aanbieding van deze garanties zal het
contract kunnen verbroken worden door NV Groezarec, hetzij in zijn totaliteit,
hetzij voor het nog resterende gedeelte en dit zonder vergoeding.

KLACHTEN
Klachten in verband met deze factuur en de daarop vermelde leveringen,
hoeveelheden en prijzen, dienen op straffe van verval aangetekend verzonden
te worden binnen de 8 dagen vanaf de factuurdatum. Klachten omtrent
eventuele verborgen gebreken dienen op straffe van verval binnen de maand na
levering aangetekend meegedeeld te worden. Door verwerking of bewerking
van de verkochte goederen doet de koper afstand van alle vorderingen
aangaande zichtbare en verborgen gebreken.
Hangende betwistingen omtrent leveringen, kwaliteit of wat dan ook, geven in
geen geval het recht aan de koper zijn betalingen te schorsen of uit te stellen.
In ieder geval van contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van
Groezarec wordt het bedrag van de schade beperkt en afhankelijk gemaakt van
de tussenkomst van de BA-verzekeraar van Groezarec.
BEVOEGDE RECHTSMACHT
Voor alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst zijn enkel vredegerecht
Bree en de rechtbank van Tongeren bevoegd.

10. TOEPASSELIJK RECHT
10.1 Op alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst is het Belgisch recht
van toepassing.
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