ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
ALGEMENE BEPALINGEN
De BVBA Interply (hierna “Interply”) is een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1982 Elewijt, Boudewijnlaan 23, met ondernemingsnr. 0426.130.601.
De algemene voorwaarden van Interply zijn exclusief van toepassing op de handelsrelatie met de klant met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant. De aanvaarding door Interply van afwijkingen op deze algemene voorwaarden kan enkel resulteren uit een geschrift ondertekend
door Interply en kan niet door de klant worden geïnterpreteerd als een algemene afwijking van onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op de vroegere en/of toekomstige handelsrelaties tussen partijen.
Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.
BESTELLING – SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST
Een overeenkomst met de klant komt pas definitief tot stand na een schriftelijke bevestiging door Interply van de door de klant gedane bestelling ( de zgn. orderbevestiging). Deze bestelling door de klant kan hetzij op een schriftelijk wijze geschieden hetzij op een mondelinge wijze.
Aanbiedingen, prijsopgaven, offertes zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van alle rechten. Aanduidingen met betrekking tot de afmeting, gewicht, enz. vermeld in onze brieven, offertes, drukwerken, foto’s enz zijn benaderend en kunnen nooit aanleiding geven tot enig verhaal.
De ondertekenaar die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris, een bestelling plaatst, of diegene die, geheel of gedeeltelijk, de bestelling betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich solidair en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig
de artikelen 1120 e.v. B.W. en 1200 e.v. B.W.
LEVERING
Tenzij Interply en de klant anders zouden overeenkomen, zal Interply de verkochte goederen leveren op de maatschappelijke zetel van de klant.
De klant is verplicht om de door Interply geleverde goederen op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen en de nodige ruimte te voorzien zodat de goederen kunnen worden geleverd. Interply levert de goederen tot in het gebouw van de klant in een ruimte op de gelijkvloerse verdieping.
Op het moment van de levering dient de klant de leveringsbon af te tekenen voor ontvangst.
De door Interply meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Bij abnormale vertraging in de levering heeft de klant echter het recht om de koop per aangetekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat Interply nog steeds niet heeft geleverd
binnen een periode van één (1) maand nadat Interply door de klant per aangetekende brief in gebreke werd gesteld. De klant verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalsmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding.
De kosten van levering (transport) of afhaling van het gekochte goed zijn ten laste van de klant.
OVERMACHT
Interply is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door Interply geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door
omstandigheden buiten de wil van Interply, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien.
Zonder exhaustiviteit na te streven, worden alleszins als gevallen van ovemacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van Interply, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking, enz.
Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Interply opgeschort. Interply zal in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken.
Ingeval de overmacht langer dan twee (2) maanden zou duren, is de klant gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat Interply tot betaling van enige vergoeding aan de klant kan worden gehouden.
OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO
De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de klant tot na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door Interply geleverde goederen of te leveren goederen aan Interply verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de
overeengekomen prijs, kosten, intresten, en eventuele schadevergoedingen.
Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat het verkochte goed aan hem werd geleverd.
PRIJS EN BETALING
Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard ook, die betrekking hebben op de geleverde goederen of het transport ervan, zijn integraal ten laste van de klant.
Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de facturen van Interply betaalbaar uiterlijk dertig (30) dagen na de datum van de factuur op de maatschappelijke zetel van Interply in de valuta opgegeven in de factuur.
Indien de bijzondere voorwaarden aan de klant toelaten de uitstaande bedragen in verschillende termijnen af te lossen, zal de klant, indien hij één termijn niet naleeft, het voordeel verliezen van de gespreide betalingen en wordt het volledige uitstaande bedrag onmiddellijk opeisbaar, met
inbegrip van de conventionele intresten en schadebeding.
Bij niet betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Interply zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen
te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.
Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 9 % per jaar op het onbetaalde factuurbedrag alsmede een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope
van 10 % van het nog verschuldigd factuurbedrag (met een minimum van 250 euro), onverminderd het recht van Interply om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
VRIJWARING - GARANTIES
De klant verbindt er zich toe om de verkochte goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen.
Eventuele zichtbare gebreken dienen op de leveringsbon te worden vermeld of uiterlijk binnen een termijn van drie (3) werkdagen schriftelijk aan Interply te worden gemeld, waarbij de klant de gebreken op gedetailleerde wijze dient te beschrijven. Na deze termijn wordt de klant vermoed de
goederen aanvaard te hebben en conform te hebben bevonden.
Een eventuele klacht schort de betalingsverplichting van de klant niet op.
De ingebruikname van de geleverde goederen door de klant alsook het mengen, het bewerken, omvormen, het wederverkopen van de geleverde goederen impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan.
Indien een klacht door Interply gegrond wordt bevonden, heeft de klant de keuze om ofwel de kosteloze herstelling van de goederen te vragen (voor zover dergelijke herstelling mogelijk is) ofwel een vervanging van de geleverde goederen, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige
vorm van schadevergoeding.
De klant aanvaardt en erkent dat Interply de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen, die de fabrikant ten aanzien van Interply kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.
De klant is gehouden om de technische voorlichting van het WTCB met betrekking tot houten vloerbedekking alsmede de richtlijnen met betrekking tot het gebruik en plaatsing na te leven. Interply kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verkeerd gebruik door de klant
van de geleverde goederen.
De klant is tevens gehouden om de plaatsings- en onderhoudsvoorschriften van Interply na te leven. Bij niet-naleving van deze voorschriften wordt de klant vermoed een fout te hebben begaan en kan hij Interply hiervoor niet verantwoordelijk stellen.
De plaatsings- en onderhoudsvoorschriften van Interply kunnen geraadpleegd worden op de website (www.interparquet.be en www.interoutdoor.be) en worden ook aan de klant overhandigd op het moment van levering van de goederen.
De klant erkent dat lichte afwijkingen in kwaliteit mogelijk zijn en zal geen klacht kunnen indienen voor spelingen die binnen de grenzen vallen die normaal aanvaard worden in de sector van de houtverkoop. De normen van het WTCB zullen als leidraad dienen.
AANSPRAKELIJKHEID EN EXONERATIE
Interply kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verborgen gebreken.
Interply is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant voor gebeurlijke lichte of zware fouten noch voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten.
Voor zover Interply bij de uitvoering van zijn verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout.
Behoudens ingeval van bedrog en opzettelijke fout, is Interply niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie – of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.
De aansprakelijkheid van Interply is ten allen tijde beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde goederen waarvoor de klant een klacht heeft ingediend bij Interply doch slechts indien de klacht gegrond.
TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK
Ingeval van betwisting is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel.

