ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED
Al onze verkopen worden, behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke
overeenkomst, uitsluitend beheerst door onze hierna bedongen algemene voorwaarden, met
uitsluiting van de algemene voorwaarden van de koper.

ARTIKEL 2. OFFERTES - BESTEKKEN - BESTELLINGEN
Alle offertes, prijsopgaven en bestekken verbinden de verkoper slechts na schriftelijke
bevestiging.
Prijsopgaven zijn steeds voor herziening vatbaar.
Eventuele prijswijzigingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding
van de overeenkomst door de koper.
Elke annulering van de bestelling door onze klant dient per aangetekend schrijven aan ons
ter kennis gebracht te worden. Dergelijke annulering is slechts geldig mits onze schriftelijke
aanvaarding.

ARTIKEL 3. LEVERINGEN
De aangeduide leveringstermijnen zijn niet bindend. In geen geval kunnen zij aanleiding
geven tot boete, schadevergoeding en/of ontbinding der overeenkomst ten onze laste.
De goederen die onze werf verlaten reizen steeds op risico van de koper, zelfs indien franco
verstuurd. De goederen worden altijd voor het vertrek op de werf aanvaard, of als dusdanig
beschouwd, ongeacht de wijze van levering.
Weigering van de goederen om welke reden ook geeft geen recht op vervanging of
schadeloosstelling.
In geval wij containers ter beschikking stellen of verhuren is de aanvrager of de huurder
verantwoordelijk voor de veilige opstelling en het naleven van de veiligheidsvoorschriften.
Onveilige omstandigheden dienen onmiddellijk door de aanvrager of de huurder verholpen
en dienen ons onmiddellijk gemeld te worden. Mocht het niet naleven van de van toepassing
zijnde veiligheidsvoorwaarden een boete opleveren, dan zal deze verhaald worden op de
aanvrager of huurder.
ARTIKEL 4. ZEKERHEDEN
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De verkoper behoudt zich het recht voor ten allen tijde zekerheden tot betaling te eisen die
de goede uitvoering van de verbintenissen van de koper waarborgen.
De verkoper is gerechtigd bestellingen of nog te leveren gedeelten ervan te annuleren en de
verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang zulke zekerheden niet
werden gegeven, onverminderd zijn recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder
ingebrekestelling te beëindigen.
ARTIKEL 5. FACTUREN - BETALING
Al onze facturen zijn, behoudens afwijkend beding, contant betaalbaar zonder korting in onze
maatschappelijke zetel. Een andere wijze van betaling in het verleden doet geen afbreuk aan
deze clausule.
Het niet uitvoeren van de volledige levering stelt de betalingsverplichting van het reeds
geleverde gedeelte niet uit.
Het aanbieden van wissels maakt geen schuldvernieuwing uit en verandert de plaats van
betaling niet. Alle innings- en protestkosten van aanvaarde of niet-aanvaarde wissels,
postontvangkaarten en andere, zijn ten laste van de koper.
Vanaf de vervaldag van de facturen brengt het verschuldigde bedrag van rechtswege en
zonder voorafgaande aanmaning een intrest op gelijk aan de intrestvoet toepasselijk volgens
de Wet van 02/08/2002 op de betalingsachterstand in handelstransacties.
In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling zonder ernstige en erkende reden op de
vervaldag is boven het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van de totale
factuurschuld, met een minimum van € 125 en een maximum van € 2.500, zelfs bij
toekenning van termijnen van respijt.
In geval van niet-betaling van een factuur op zijn vervaldag of protest van een
geaccepteerde wissel worden van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning alle nog
te vervallen facturen of wissels ineens opeisbaar.
De niet-betaling van één of meerdere facturen of wissels op de vervaldag geeft ons het recht
tot aan de algehele betaling van de openstaande bedragen onze verdere leveringen op te
schorten.

ARTIKEL 6. ZICHTBARE EN VERBORGEN GEBREKEN
Geen enkele klacht van de koper nopens zichtbare gebreken wordt in aanmerking genomen
indien ze niet schriftelijk de dag van de levering ter kennis werd gebracht.
Niet-overeenstemming van het aantal geleverde stukken met het aantal bestelde stukken
moet onmiddellijk door de koper op de vrachtbrief worden vermeld.
Klachten betreffende verborgen gebreken dienen de verkoper te worden meegedeeld bij
aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen volgend op de ontdekking van het gebrek
en ten laatste 3 maanden na de levering.
Bij gegrond bevonden klachten is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot het
vervangen van de niet-overeenstemmende goederen of tot de aanvulling van de
ontbrekende goederen met uitsluiting van enige vergoeding voor gevolgschade.
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ARTIKEL 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De koopwaar blijft eigendom van de verkoper tot na de volledige betaling van de prijs.
Zolang is iedere vervreemding of inpandgeving verboden. Anderzijds gaat het risico op de
koper over zodra de verkochte goederen voldoende gespecifieerd werden en in ieder geval
vanaf de levering.
Zolang de koopprijs niet volledig betaald is verbindt de koper zich ertoe het goed ter
beschikking te houden van de verkoper in volmaakte staat van onderhoud.
In geval van dreigend faillissement van de koper alsook bij inbeslagname of bij iedere
waardevermindering van het goed moet de koper de verkoper schriftelijk inlichten binnen de
24 uur.
ARTIKEL 8. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING
De verkoper behoudt zich het recht voor elke verkoop ontbonden te verklaren van
rechtswege en zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst,
ongeacht de reden of omstandigheid die de verkoper kan benadelen.
Indien de verkoper van dit recht gebruik maakt zal de koopovereenkomst van rechtswege
zijn ontbonden op de datum van verzending van een aangetekende brief die daartoe aan de
koper wordt gericht en zal de verkoper gerechtigd zijn de geleverde goederen op te halen of
terug te vorderen.
In alle gevallen waarbij de overeenkomst ontbonden is ten laste van de koper verbindt deze
laatste zich ertoe om ons ten titel van forfaitaire schadevergoeding een som te betalen die
overeenstemt met 30% van de prijs, onverminderd ons recht een bijkomende
schadevergoeding te vorderen zo de schade hoger is.
ARTIKEL 9. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het
Weens Koopverdrag.
Alle geschillen met betrekking tot het bestaan, de geldigheid, interpretatie, de uitvoering en
de beëindiging van onderhavig contract vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de
Rechtbanken te Kortrijk, onverminderd het recht van de verkoper de koper te dagvaarden
voor de Rechtbank van zijn woonplaats of zetel.
ARTIKEL 10. VERORDENING BETREFFENDE TRANSPORT VAN AFVALSTOFFEN
Onderhavige algemene voorwaarden worden geacht de verplichtingen te bevatten die
worden opgelegd in art. 18 van de Europese Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het
Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van
afvalstoffen.
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn op onze website gepubliceerd: www.casier.com
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