ALGEMENE VOORWAARDEN ZAMAN NV
Elke afwijking aan de hierna bedongen voorwaarden, vermeld in brieven of bestelbons van
klanten, zal als nietig en van generlei waarde beschouwd worden in indien deze afwijking niet
uitdrukkelijk en schriftelijk door n.v. Zaman aanvaard is geworden. Behoudens andersluidende
schriftelijke overeenkomst, zijn al onze verkopen afgesloten aan de hierna bedongen voorwaarden.
1. AANBOD
Onze prijslijsten en offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende
voorraad.
Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen zonder vooropzeg te wijzigen.
Bij elke bestelling verbindt de koper zich ertoe de op het ogenblik van de levering toepasselijke
prijzen niet te weigeren. Wij kunnen eveneens zonder vooropzeg de specificatie van onze producten
wijzigen in functie van onze vervaardigingen.
2. AANVAARDING
De bestellingen verbinden definitief, behalve indien n.v. Zaman aan de koper haar weigering
of voorbehoud schriftelijk meedeelt binnen 30 dagen volgend op de ontvangst van de bestelbon.
Hierdoor vervalt alle vorige briefwisseling.
Deze weigering of dit voorbehoud geeft aan de koper in geen geval recht op schadevergoeding.
Eventuele verbintenissen aangegaan door onze vertegenwoordigers en agenten buiten
het kader van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden binden ons slechts na uitdrukkelijke
aanvaarding door ons.
3. LEVERING
a) Termijnen: De leveringstermijnen, bepaald in de bestelbon of orderbevestiging zijn niet bindend
en worden slechts als aanwijzing gegeven, zodanig dat in afwijking van de art. 1610 en
1611 van het burgerlijk wetboek, een eventuele vertraging, aan de koper in geen geval recht
geeft op schadevergoeding.
Indien echter de overeengekomen termijn niet meer dan 60 dagen overschreden wordt, zou de
koper de verkoop kunnen ontbinden na een ingebrekestelling aan de verkoper bij aangetekend
schrijven, deze ontbinding kan slechts uitwerking hebben 30 dagen na de verzending van de
ingebrekestelling; te allen tijde zonder recht op schadevergoeding.
b) Overmacht: De verkoper is ontlast van iedere verantwoordelijkheid in geval van overmacht,
ongevallen, oorlog, algemene of bijzondere stakingen, lock-out, opstanden, aanslagen, gehele of
gedeeltelijke brand van de fabriek van de verkoper. Hij behoudt zich het recht voor:
a. De termijn van uitvoering van de overeenkomst zoveel te verlengen als de overmacht of de
hierboven vermelde omstandigheden hebben geduurd.
b. De overeenkomst te ontbinden zonder enige schadevergoeding indien de aldus veroorzaakte
vertraging meer dan 30 dagen duurt.
c) Aanvaarding: De aanvaarding heeft plaats in onze etablissementen. Klachten betreffende
zichtbare gebreken en de conformiteit van het verkochte materiaal moeten ten laatste drie dagen
na ontvangst van het materieel ingediend worden bij aangetekende brief.
d) Plaats, eigendom, risicoʼs: De levering van onze goederen vindt plaats bij het vertrek uit onze
opslagplaats. Eigendom en risicoʼs gaan op dat ogenblik op de koper over.
e) Verzendingen: Al onze verzendingen, zelfs indien zij door onze zorgen aan huis werden geleverd,
worden voor rekening van de koper verricht. De goederen reizen op risico van de koper,
zelfs indien zij verzonden werden franco lasten en verzendingskosten. Zij kunnen op aanvraag
van de koper en op zijn kosten verzekerd worden.
4. WAARBORG
Onze goederen zijn zorgvuldig vervaardigd en gewaarborgd voor 12 maanden tegen fabricagegebreken
en gebreken in grondstoffen.
De waarborg wordt uitdrukkelijk beperkt tot de gratis herstelling van elk goed waarvan het gebrek
duidelijk zal zijn vastgesteld, met uitsluiting van elke schadevergoeding. Het onderzoek van de
schade en van de oorzaken gebeurt door onze zorgen. De waarborg kan niet ingeroepen worden
indien de goederen op een abnormale manier werden gebruikt of indien de gebruikshandleiding
niet zorgvuldig werd opgevolgd. Geen enkel goed kan worden teruggezonden zonder voorafgaandelijke
schriftelijke toelating. Deze toelating sluit geenszins erkenning in.
5. BETALING
De betalingen moeten gebeuren te Lokeren in de munt aangeduid op de facturen en krachtens
de daarop aangeduide voorwaarden, zelfs indien wissels in circulatie worden gebracht.
Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder
dat een ingebrekestelling nodig is, een nalatigheidsintrest van 10% per jaar verschuldigd
over de op de vervaldag niet betaalde sommen. Bovendien wordt bij laattijdige
betaling het nog verschuldigd saldo van onze facturen van rechtswege verhoogd met
een forfaitaire schadevergoeding van 20% op dit saldo met een minimum van 100 EURO.
Zolang de koper niet al zijn verplichtingen jegens de NV Zaman heeft voldaan blijven alle door
de NV Zaman geleverde goederen haar eigendom en mogen deze onder meer niet worden
verkocht, verpand, tot zekerheid overgedragen of met hypotheek belast. Indien de koper zijn
verplichtingen niet nakomt mag de NV Zaman ten allen tijde de teruggave vragen van alle
geleverde goederen en deze zullen dan binnen de 24 u. door de koper en op zijn kosten worden
teruggebracht. De koper is verantwoordelijk voor alle schade aan de goederen, ongeacht welke
oorzaak ook, en bij verzekering zal de verzekeraar de door haar te betalen vergoeding rechtstreeks
storten in handen van de NV Zaman.
De toepassing van onderhavige clausule doet geen afbreuk aan het recht van de NV Zaman
om de uitvoering van de overeenkomst te eisen dan wel de ontbinding met vergoeding van alle
schade zoals-winstderving, waardevermindering ...
Onverminderd de vorige alineas behouden wij ons her recht voor de koop te ontbinden met vraag
in schadevergoeding, forfaitair en onverminderd vastgesteld op 30% van de overeengekomen
verkoopprijs.
6. RETENTIERECHT
N.V. ZAMAN kan het retentierecht van de hersteller uitoefenen op alle al dan niet herstelde
goederen, die hij onder zich heeft, indien de opdrachtgever de prijs van het bestek en kosten
OF de prijs van de werkzaamheden en producten niet, of niet in zijn geheel voldoet, ook indien
het kosten betreft voor eerder gepresteerde werkzaamheden aan andere goederen, of die voortvloeien
uit enige contractuele relatie met de opdrachtgever.
N.V. ZAMAN zal het retentierecht desgevallend opheffen indien aanvaardbare vervangende
zekerheid wordt gesteld.
7. VERPAKKINGEN
De goederen worden degelijk verpakt afgeleverd. Wij zijn niet aansprakelijk in geval van vertraging
of ongeval van een fout in de verpakking onderweg zou kunnen voorkomen.
8. MERKEN EN MODELLEN
Al onze merken of aanduidingen, en al onze modellen zijn onze uitsluitende eigendom. Wij eisen
er de uitvinding van op, zelfs indien zij niet werden gedeponeerd.
9. BEVOEGDHEID RECHTBANKEN
Elk geschil zal definitief worden beslecht overeenkomstig het reglement van het Instituut Voor
Arbitrage te Brussel dat belast is met de aanduiding van het scheidsrecht. Het reglement is te
bekomen op het secretariaat, St.-Annadreef 68b, 1020 Brussel (email: info@euro-arbitrati on.org).
Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

