ALGEMENE VOORWAARDEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN
1. Al onze verkopen worden uitsluitend beheerst door onze algemene voorwaarden,
met uitsluiting van alle andersluidende voorwaarden, behoudens andersluidende
schriftelijke overeenkomst. Een afwijking van onze algemene voorwaarden is
slechts mogelijk bij voorafgaandelijk schriftelijk akkoord vanwege personen die
ons rechtsgeldig kunnen verbinden. Door zijn bestelling aanvaardt de koper
onze algemene voorwaarden als bindend en doet hij afstand van zijn eigen
aankoopvoorwaarden.
2. Elke wijziging in de aard van de opdracht, na afsluiten van het contract, geeft
aanleiding tot prijsherziening welke niet noodzakelijk gesteund is op de normen die
bij de berekening van de oorspronkelijke prijs golden, zonder evenwel de gegeven
opdracht te kunnen vernietigen.
3. Bij vraag om uitstel van levering door de klant zal op de vroeger afgesproken
leveringsdatum gefactureerd worden en zal 8 dagen later dienen betaald te
worden.
4. Wijziging van de algemene voorwaarden kan door ons zonder voorafgaande
kennisgeving worden doorgevoerd. Voor reeds aanvaarde orders blijven de
voorwaarden, geldende voor de wijziging, van kracht.
5. De verbintenissen die door de agenten of de vertegenwoordigers worden
aangegaan, gelden slechts na bevestiging en aanvaarding door een persoon die
ons rechtsgeldig kan verbinden.
6. Aanbiedingen en prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van
alle rechten.

B. LEVERINGEN
1. De koper verbindt zich de goederen af te nemen binnen de 8 dagen na ontvangst
van het bericht dat het gekochte voorwerp ter zijner beschikking staat.
2. Wij behouden het recht voor de goederen te leveren met alle wijzigingen door de
constructeur voorzien.
3. Behalve uitdrukkelijk anders bedongen, geldt de aflevering als definitieve

goedkeuring van de gekochte zaak door de koper.
4. De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn niet gewaarborgd en elke
verantwoordelijkheid wordt afgewezen uit hoofde van eventuele vertraging.
5. Een gedane bestelling kan om geen enkele reden geannuleerd worden.
6. De verantwoordelijkheid voor de goederen gaat over naar de klant als ze ons
magazijn verlaten. De goederen zijn aanvaard af onze fabriek en reizen op
risico en kosten van de bestemmeling. In geval van schade, vertraging, totaal of
gedeeltelijk verlies of diefstal, moet de bestemmeling beroep aantekenen tegen
de vervoerders (spoorweg, vervoeronderneming, enz.) zonder dat hij zich in geen
enkel van deze gevallen mag machtigen betalingen te weigeren, verminderen of
vertragen.
7. Wat de leveringen betreft die door tussenkomst van ons in de magazijnen van de
klant dienen verricht te worden, wordt verondersteld dat deze plaatsen gemakkelijk
door industriële voertuigen langs toegankelijke wegen bereikbaar zijn en de
terreinen voldoende bodemsterkte bezitten om tot lossen over te gaan. Indien
deze toegang twijfelachtig of niet bestaand is, wordt het afladen verricht
op risico van de koper en worden de beschadigingen ontegensprekelijk ten laste
van de koper gelegd. Deze overeenkomst geldt ook in geval van franco verkoop.
Eventuele extra kosten zijn ten laste van de klant.
8. De goederen worden verpakt volgens onze gebruiken. Wij hebben het recht het
materiaal te ontmantelen indien dit de verpakking of de verzending vergemakkelijkt.
9. Behoudens uitdrukkelijke overeenkomst ontslaat de koper ons van een
voorafgaandelijk verzendingbericht. De goederen worden verzonden naar het ons
uitkomt. De verzendingskosten zijn niet in de verkoopsprijs begrepen tenzij anders
vermeld in de prijsopgave.

C. VERZEKERINGEN
1. Om het even welk risico waaraan de goederen zijn blootgesteld valt ten laste
van de koper vanaf de dag der terbeschikkingstelling in onze magazijnen en/
of die van derden. Nochtans verzekeren wij op onze kosten tegen de normale
transportrisico’s de goederen die wij met onze vrachtwagens verzenden.
2. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af voor alle mogelijke ongevallen en schade

aan personen en goederen, veroorzaakt door onze goederen of personen. Dit
geldt eveneens voor gegeven inlichtingen, aanbevelingen werkwijzen enz. Deze
opsomming is niet beperkend.
3. De koper erkent volledig te zijn ingelicht betreffende het gebruik en de werking van
de geleverde materialen.

D. PRIJS EN FAKTURATIE
1. De opgegeven prijzen zijn veranderlijk. Indien na het tot stand komen van een
verkoopovereenkomst de lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten,
heffingen of andere lasten van overheidswege worden verhoogd, kunnen onze
prijzen overeenkomstig verhoogd worden.
2. Voor iedere rekening waarvan het totaal bedrag minder dan 100 Euro (excl. BTW)
bedraagt, wordt een bedrag van 15 Euro (excl. BTW) voor administratiekosten in
rekening gebracht.
3. BTW, transport, lokale kosten, invoerrechten e.d. zijn niet in onze prijzen begrepen.

E. BETALINGEN
1. Behoudens afwijkend beding zijn alle facturen betaalbaar 8 dagen na de datum van
uitgifte en dit zonder korting.
2. Bij niet-betaling op de vervaldag zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling
verwijlintresten verschuldigd a rato van 12% per jaar en wordt ter dekking van
de administratieve kosten voortspruitend uit deze laattijdigheid het factuurbedrag
verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het resterende saldo
met een minimum van 150 Euro (excl. BTW).
3. In geval van niet tijdige betaling worden alle facturen opeisbaar en behouden wij
ons het recht voor, alle andere nog niet uitgevoerde bestellingen te annuleren.
4. We behouden ons het recht voor om voorafgaandelijk betaling te eisen of de
bestellingen te annuleren bij te verwachten financiële problemen.

F. WAARBORG EN VERANTWOORDELIJKHEID
1. Waarborg wordt altijd uitdrukkelijk op het verkoop contract bepaald, zo niet valt het
verkochte materiaal niet onder een waarborg.

2. De uitdrukkelijk gegeven waarborg beperkt zich tot het vervangen of herstellen van
defecte stukken in onze werkhuizen.
3. De lonen en verplaatsingskosten van ons personeel zijn altijd ten koste van de
cliënt.
4. De verkoper kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor directe of indirecte
gevolgen van een defect.

G. KLACHTEN
Klachten betreffende de kwantiteit of zichtbare gebreken moeten onmiddellijk
tijdens de ontvangst gemeld worden. Elke andere klacht moet uiterlijk binnen de 8
dagen na ontvangst der goederen schriftelijk en gemotiveerd aan ons overgemaakt
worden. Bij gebreke aan het vervullen van deze formaliteiten, wordt de klacht
betreffende de schade of de gebrekkige uitvoering als niet toelaatbaar afgewezen.

H. TERUGZENDING
1. Er kan geen enkele terugzending van de goederen aanvaard worden zonder
voorafgaand akkoord door een persoon die ons rechtsgeldig kan verbinden. Deze
terugzendingen moeten bovendien franco in onze werkhuizen toekomen.
2. Op aanvaarde terugzendingen zullen steeds stockeringskosten berekend
worden. Producten standaard op voorraad: 20% van de netto factuurwaarde
Producten niet standaard op voorraad: 50% van de factuurwaarde
Producten speciaal voor de klant besteld: geen terugname

I. RECHTSBEVOEGDHEID
1. Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
2. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Turnhout bevoegd.
3. Enkel de Nederlandstalige tekst is rechtsgeldig; de bijgevoegde vertalingen zijn
informatief.
4. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden
zijn of worden, heeft dit geen gevolgen voor de overige bepalingen.

J. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de facturen die er
betrekking op hebben inclusief eventuele kosten zoals intresten en andere voor
bijvoorbeeld laattijdige betalingen.
2. Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud worden het risico en de bewaring
van de goederen op de klant overgedragen zodra ze onze magazijnen verlaten
hebben. De klant verbindt er zich toe de goederen zodanig te bewaren dat zij niet
kunnen verward worden met andere goederen, en dat zij kunnen herkend worden
als eigendom van Lastek Belgium.
3. Bij onvermogen of niet tijdige betaling behouden wij ons het recht voor om de
goederen terug op te eisen. Een schriftelijke aanmaning volstaat. De goederen
moeten dan franco in onze magazijnen geleverd worden. Voor de periode tussen
de leverdatum naar de klant en ontvangstdatum in ons magazijn zal per maand,
buiten de stockeringskosten, 10% van het verkoopbedrag in rekening gebracht
worden. Eventuele schade zal bijkomend in rekening gebracht worden.

K. VERHUURVOORWAARDEN
Zie onze algemene huurvoorwaarden

