Verkoopsvoorwaarden
0. ALGEMEEN
1) De prijzen zijn geldig gedurende dertig dagen vanaf de datum van de prijsopgave tenzij anders vermeld in onze prijsopgave.
2) De betalingstermijnen zijn dertig dagen netto na factuurdatum tenzij anders vermeld in onze prijsopgave.
3) De garantie- en terugzendingsprincipes worden schriftelijk in dit document vermeld.
4) De koper is verantwoordelijk voor de installatie van de onderdelen en de controle ervan tenzij anders vermeld in onze prijsopgave.
5) Onderdelen aangeduid als "Make-To-Order" kunnen niet worden geannuleerd of teruggezonden wanneer de bestelling eenmaal verwerkt
is.
6) Behoudens zoals hierboven vermeld, zijn de standaardverkoopsvoorwaarden van Föhrenbach Application Tooling N.V. op elke verkoop
van toepassing.
7) De prijzen zijn onderworpen aan wijziging zonder kennisgeving. De dynamische aard van de hedendaagse markt vereist dat wij de prijzen
van onze onderdelen voortdurend herzien. Op enkele zeldzame uitzonderingen na, worden alle prijswijzigingen ingevoerd op de eerste dag
van de maand die volgt op de herziening. Indien u prijzen voor een speciaal project of een speciale vereiste moet garanderen, bezorgen wij u
graag een formele prijsopgave die geldig is voor een periode van 30 dagen.
8) In geval van bestellingen met een waarde van minder dan 250 euro (exclusief BTW) wordt 12,40 euro aangerekend uit hoofde van
administratiekosten.
1 DEFINITIES
"Verkoper" betekent Föhrenbach Application Tooling N.V. "Koper" betekent de persoon of firma aan wie onze prijsopgave is gericht.
2 VOORWAARDEN VAN OVEREENKOMST
Deze prijsopgave is bedoeld als aanbod om specifieke goederen (producten) die aan ommezijde hiervan (of in de aangehechte bijlage)
worden beschreven, te verkopen tegen de prijzen die daarin worden vermeld. De verkoper verzet zich hierbij uitdrukkelijk tegen alle
voorwaarden die in de aanvaarding van de koper zijn vervat en die verschillen van of aanvullend zijn van de voorwaarden die in dit aanbod
zijn vervat. De hierin vermelde voorwaarden mogen niet worden veranderd of gewijzigd ener maar niets aan worden toegevoegd zonder
schriftelijk akkoord getekend door de verkoper. Bij gebrek aan zulk schriftelijk akkoord houdt de afgifte van een kooporder of andere vorm van
aanvaarding van deze prijsopgave door de koper het akkoord van de koper in om door de voorwaarden die hierin worden vermeld te worden
verbonden, ongeacht om het even welke strijdige bepalingen die in om het even welke kooporder of andere vorm van aanvaarding door de
koper zijn vervat. Elke prijsopgave van de verkoper blijft dertig dagen geldig. Niettegenstaande hetgeen hieraan voorafgaat, kan voor
producten die afkomstig zijn van buiten de Europese Unie te allen tijde een nieuwe prijsopgave worden opgemaakt die is gebaseerd op
wisselkoerswijzigingen. Deze offerte is afhankelijk van de goedkeuring van de kredietwaardigheid van de koper door de verkoper.
3 LEVERING EN AANVAARDING
A. De leveringsdatum zal worden vastgesteld op het ogenblik dat de ontvangst van een bestelling wordt bevestigd. De leveringsvoorwaarden
zijn af fabriek dok van de verkoper (Incoterms 2000).
B. De leveringsdatum is de beste schatting van de verkoper van wanneer het product wordt verzonden vanuit zijn fabriek. De verkoper zal zijn
uiterste best doen om zich te houden aan de leveringsdatum. De verkoper zal niet aansprakelijk zijn voor schade die te wijten is aan
vertraging bij de levering.
C. Alle leveringsdata zijn gebaseerd op de tijdige ontvangst van de tekeningen, onderdelen, richtlijnen of gelijkaardige stukken, indien vereist,
die de koper aan de verkoper moet bezorgen.
D. De verkoper zal niet verantwoordelijk zijn voor en de koper zal niet het recht hebben om te annuleren omwille van vertraging bij de
uitvoering door de verkoper die te wijten is aan oorzaken buiten de wil van de verkoper, maar die niet beperkt zijn tot overmacht, verklaarde
of niet verklaarde oorlog, brand, stakingen, vertragingen bij het vervoer en het gebrek van levering door leveranciers. De koper zal de
installatiewerf klaar hebben voor de start van de installatie op de tussen de partijen overeengekomen datum. De kosten die door de verkoper
worden gemaakt als gevolg van een vertraging van de koper, zijn ten laste van de koper.
E. Bij de voltooiing van de installatie zal de koper, samen met het installatiepersoneel van de verkoper, het product inspecteren en testen
overeenkomstig de door de
verkoper bekendgemaakte aanvaardingscriteria. Op voorwaarde dat het product voldoet aan genoemde
criteria, vindt de aanvaarding daarvan plaats en wordt het
product in werking gezet. Elk gebruik van het product voor andere
doelstellingen dan de controle en test houden de aanvaarding ervan in.
4 BETALINGSVOORWAARDEN
A. De verkoper factureert bij de verzending van het product. De betaling is volledig verschuldigd, in de munt vermeld op de factuur, 30 dagen
netto na factuurdatum. Ingeval de partijen schriftelijk zijn overeengekomen de aanvaarding van een product af te sluiten; indien de
aanvaarding van het product niet wordt afgesloten binnen 30 dagen na verzending door de schuld van de koper, betaalt de koper 80 % op de
30 netto basis en 20 % uiterlijk 60 netto. Indien de aanvaarding van het product niet wordt afgesloten binnen 30 dagen na verzending door
de schuld van de verkoper, betaalt de koper 80 % op de 30 netto basis en 20 % bij aanvaarding.
B. Indien de koper van de verkoper eist het product klaar te houden voor verzending, zal de verkoper de koper factureren op de
oorspronkelijke verzendingsdatum en zal de koper 80 % van de aankoopprijs betalen binnen 30 dagen na de datum van die factuur en de
resterende 20 % uiterlijk 60 dagen na de datum van dit factuur. In zulk geval mag de verkoper het product opslaan op kosten van de koper.
De koper zal in elk geval uiterlijk 90 dagen na de oorspronkelijke verzendingsdatum toestemming geven om het product te verzenden. De
betaling door de koper zal de verkoper niet ontheffen van zijn verplichting om het product te installeren en ondersteuning te verstrekken zoals
hierin wordt vermeld.
C. De betalingsvoorwaarden voor speciale producten of systemen zijn 30 % aanbetaling die verschuldigd is bij de bestelling, 60 % 30 dagen
netto na verzending en 10 % bij de aanvaarding van het product. De verkoper zal vermelden wanneer deze bijzondere betalingsvoorwaarden
van toepassing zijn.
D. Het verzenden van een factuur dient beschouwd worden als een aanmaning om het bedrag ervan te betalen. In geval van vertraging bij de
betaling van de factuur heeft de verkoper het recht om een jaarlijkse interest van 10 % en een contractuele en onherleidbare
schadevergoeding eveneens van 10 % van de factuur uit hoofde van bijkomende administratiekosten, opvolging van schuldenaars en
commerciële storingen te vorderen.
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E. De partijen komen voorbehoud van eigendom ten gunste van de verkoper tot de volledige betaling van de geleverde producten overeen.
5 GARANTIE OP PRODUCTEN
De verkoper geeft een garantie die beperkt is tot een jaar op nieuwe onderdelen, een garantie die beperkt is tot zes maanden op hermaakte
onderdelen en een garantie die beperkt is tot 90 dagen op herstelde onderdelen. De garantieperiode vangt aan op de factuurdatum, dekt de
oorspronkelijke koper en beschermt tegen storingen en breuk die te wijten zijn aan gebreken van het materiaal of van de afwerking.
Garantievervangingen zullen door een koerier van onze keuze worden verzonden.
De aansprakelijkheid van de verkoper ingevolge deze garantie is beperkt tot de vervanging of de herstelling van het gebrekkige onderdeel.
De garantie dekt geen verslijtbare of verbruikbare onderdelen die versleten zijn door normaal gebruik. Elektronische serviceonderdelen
worden enkel aanvaard voor garantievervanging wanneer de verkoper kan bepalen dat de oorzaak van de storing te wijten was aan een
fabrieksfout.
Om gebrekkige onderdelen voor omruiling ingevolge dit garantieprogramma terug te zenden, moet u enkel contact opnemen met de verkoper
voor een terugzendingstoelatingsnummer (RMA). Men zal u vragen uw oorspronkelijk koopordernummer en het factuurnummer van de
verkoper te verstrekken.
Om een snelle service te verzekeren, moeten de verzendingen behoorlijk verpakt zijn (gedrukte schakelplaten moeten verpakt worden in
antistatisch materiaal en in schuimplastic worden gewikkeld) en aan de buitenkant van de doos en op de paklijst geïdentificeerd zijn met het
terugzendingstoelatingsnummer (RMA).
Alle correspondentie betreffende de serviceonderdelen, aanspraken op garantie en terugzendingen moeten aan de verkoper worden gericht.
* Ingevolge onze garantie die beperkt is tot zes maanden en 90 dagen behoudt de verkoper zich het recht voor de passende oplossing te
bepalen (vervanging door een ander hermaakt of hersteld onderdeel of krediet) voor elke aanspraak.
DEZE GARANTIE VERVANGT ALLE ANDERE, ZOWEL WETTELIJKE, UITDRUKKELIJKE ALS IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP
VAN, ZONDER BEPERKING, ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK
DOEL. DE VERKOPER ZAL IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE SCHADE, BIJZONDERE
SCHADE, GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, HOE OOK VEROORZAAKT, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, OM
HET EVEN WELKE SCHADE DIE ONTSTAAT UIT HET GEBRUIK OF DE WERKING VAN VERVANGINGSONDERDELEN.
Beperkingen. Deze garantie is beperkt als volgt:
1. Deze garantie is niet overdraagbaar zonder uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de verkoper.
2. Deze garantie geldt niet voor software.
3. Opgewerkte producten kunnen onderworpen zijn aan bijkomende beperkingen die, indien deze van toepassing zijn, in de prijsopgave van
de verkoper zullen worden vermeld.
Deze garantie dekt geen gebreken of storingen die het gevolg zijn van een van de volgende factoren:
a. De niet-naleving van de installatie-, werkings-, kalibrerings-, onderhouds-, opstellings- en instellingsspecificaties en -procedures van de
verkoper.
b. Wijzingen die aan de producten worden aangebracht zonder schriftelijke goedkeuring van de verkoper.
c. Het verkeerd gebruik of misbruik van het product.
d. Het gebruik van andere vervangingsonderdelen dan de vervangingsonderdelen die door de verkoper worden geleverd.
De koper moet vooraleer een bestelling te plaatsen de verkoper meedelen of plaatselijke reglementen of normen van toepassing zijn, en de
koper zal het recht hebben om de naleving van die reglementen of normen aan te halen. Voor de aanvang van de installatie dient de koper,
de vergunningen, toelatingen en verklaringen te bekomen die vereist zijn voor de naleving van de plaatselijke wetten, voorschriften en
reglementen.
6 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL EEN VAN DE PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR GEDERFDE INKOMSTEN, GEDERFDE WINST OF
ENIGE ANDERE INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, BIJZONDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF
HOGE
SCHADEVERGOEDING,
HOE OOK VEROORZAAKT, HETZIJ BIJ EEN RECHTSVORDERING WEGENS CONTRACTBREUK,
SCHULDLOZE AANSPRAKELIJKHEID, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN
DE MOGELIJKHEID VAN DIE SCHADE. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER ZAL IN GEEN GEVAL GROTER ZIJN DAN DE
TOTALE WAARDE VAN HET (DE) PRODUCT(EN) DAT (DIE) AANLEIDING GEEFT (GEVEN) TOT DIE VORDERING.
7 WIJZIGINGEN, ANNULERING
Een kooporder kan nu en dan worden gewijzigd door middel van een schriftelijk wijzigingsorder, door beide partijen aanvaard, waarin de
bijzondere wijzigingen die dienen te worden aangebracht en het gevolg van die wijzigingen op de prijs, leveringstermijn en andere
voorwaarden worden vermeld.
De koper zal het recht hebben om om het even welke bestelling van een product dat nog niet is geleverd geheel of gedeeltelijk te annuleren
als gevolg van de materiële inbreuk van de verkoper op deze voorwaarden met betrekking tot die bestelling. De aansprakelijkheid van de
verkoper die voortvloeit uit deze annulering is uitdrukkelijk beperkt tot de terugbetaling van alle door de koper voor dat geannuleerde product
betaalde gelden. Bovendien heeft de koper, voor de levering van een besteld product, het recht om zijn bestelling geheel of gedeeltelijk, naar
eigen goeddunken, te annuleren. Een annulering ingevolge deze voorwaarden wordt van kracht bij de kennisgeving door de koper aan de
verkoper en de koper zal de verkoper een wijziging van de bestelling zenden ter bevestiging daarvan. In geval van annulering om een
andere reden dan de materiële inbreuk van de verkoper, verklaart de koper zich akkoord om aan de verkoper alle kosten te betalen die
redelijker- en noodzakelijkerwijze door de verkoper werden gemaakt bij de uitvoering van de bestelling, vermeerderd met de algemene kosten
en redelijke winst. De verkoper zal alle redelijke stappen ondernemen om de aansprakelijkheid van de koper ingevolge deze voorwaarden te
beperken.
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8 VERZENDING, EIGENDOMSRECHT EN VERLIESRISICO
De verpakking voor de verzending is niet in de prijs van de verkoper begrepen. De koper zal de naam van de vervoerder meedelen en de
planning voor het ophalen met personeel van de verkoper coördineren. Ingeval de koper nalaat de naam van de vervoerder tijdig mee te
delen, heeft de verkoper het recht om de vervoerder te kiezen en de planning te coördineren. De verkoper zal in geen enkel geval
aansprakelijk zijn voor de vertraging, breuk of schade nadat het product in goede orde aan de vervoerder is afgeleverd. Het risicoverlies gaat
over op de koper bij de levering van het product aan de vervoerder aan het dok van de verkoper. Claims uit hoofde van breuk en schade
dienen gericht te worden aan de vervoerder.
Na levering en totdat de koper alle producten volledig heeft betaald die door deze overeenkomst worden gedekt, behoudt de verkoper een
koopsomzekerheidsbelang in de producten en wordt hem hierbij het recht verleend om een financieringsverklaring in te dienen om zijn
zekerheidsbelang te vervolmaken. De koper verklaart en garandeert dat hij een verzekering heeft en in stand zal houden die voldoende is om
de belangen van de verkoper die hieruit voortvloeien te beschermen en, indien gevraagd, zal hij de verkoper als bewijs daarvan kopieën van
de verzekeringsbewijzen verstrekken.
9. LEVERING BIJ GEDEELTEN
Niettegenstaande de bepalingen en beperkingen van artikel 7 hierboven, kan de verkoper, indien de bestelling van de koper voorziet in een
levering bij gedeelten, de volledige hoeveelheid van het bestelde product in één keer produceren en leveren overeenkomstig de bestelling.
Indien de koper ingevolge de bestelling die volgt op de voltooiing van de productie van zijn product(en) op om het even welke wijze in
gebreke blijft, is het saldo van de volledige aankoopprijs die onbetaald blijft onmiddellijk verschuldigd en bij ontvangst van die betaling, zal het
leveringssaldo worden gemaakt.
10 ONTWERPEIGENDOM
Alle specificaties, tekeningen en andere technische informatie, gegevens, werktuigen, matrijzen, patronen, maskers, testuitrusting, software
en om het even welk ander door de verkoper tijdens de uitvoering van de bestelling van de koper ontworpen, geleverd of gecreëerd artikel,
blijven uitsluitend eigendom van de verkoper, en aan de koper wordt hierbij geen enkel recht, geen enkel eigendomsrecht of geen enkele
licentie met betrekking tot enig zulk artikel of ontwerp verleend. De koper erkent dat voor de software van de verkoper en/of derde partij een
licentie wordt verleend aan de oorspronkelijke eindgebruiker voor gebruik met het product waarmee het wordt geleverd en dat het
eigendomsrecht en alle eigendomsbelangen door de verkoper en/of de derde eigenaar worden behouden. De bepalingen inzake
softwarelicenties zijn van toepassing.
11 BELASTINGEN
De koper staat in voor de belastingen en rechten. De koper vrijwaart de verkoper hierbij voor om het even welke vorderingen, straffen of
rechtszaken die voortvloeien uit het gebrek aan betaling van de belastingen die wettelijk verschuldigd kunnen zijn.
12 INSOLVABILITEIT EN OVERDRACHT
Elke partij heeft het recht om een bestelling te annuleren ingeval de andere partij failliet gaat of een algemene overdracht doet ten voordele
van schuldeisers. De koper mag geen enkele van zijn rechten of verplichtingen ingevolge deze voorwaarden overdragen zonder schriftelijke
toestemming van de verkoper, welke toestemming niet op onredelijke wijze zal worden geweigerd.
13 TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN
A. Deze overeenkomst zal worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht met uitzondering van om het even
welke regels van samenhang of strijdigheid die onverenigbaar zijn met deze rechtskeuze.
B.Om het even welke controverse, vordering of om het even welk geschil dat voortspruit of betrekking heeft op deze overeenkomst zal door
middel van een minnelijke inspanning van beide partijen worden beslecht. Indien die minnelijke inspanning mislukt, verklarende partijen zich
akkoord om hun geschillen te verwijzen naar de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, België.
C. De partijen komen overeen dat ingeval van geschil, de Engelse versie van dit document voorrang heeft op de vertaalde versies ervan. De
Engelse versie van dit document zal met andere woorden steeds dienen als referentie.
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