ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HVS Coating BVBA
Artikel 1. Toepassingsgebied

Artikel 6. Annulatie

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk overeengekomen afwijkingen, zijn de
onderstaande voorwaarden van toepassing op al onze verkoopovereenkomsten
en overeenkomsten die betrekking hebben op door ons te presteren diensten.
Door bestelling verklaart de klant deze voorwaarden te aanvaarden.

Wanneer de overeenkomst, zelfs gedeeltelijk, verbroken wordt door de klant,
zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde
prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf,
verhoogd met een schadevergoeding van 20 % van de overeengekomen prijs.

Artikel 2. Studies, offertes en overeenkomsten

Artikel 7. Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid

Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en blijven geldig gedurende 14 dagen. De
overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging of bij
begin van uitvoering. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen,
stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele
rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch
door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel
misbruik en HVS Coating behoudt zich het recht voor een schadevergoeding te
eisen. Deze bedraagt minimaal 10 % van de aannemingssom. Op het eerste
verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven. Voor
afmetingen die HVS Coating werden overgemaakt door de klant of door derden
heeft HVS Coating het recht deze tijdens of na de uitvoering op te meten en te
verrekenen. Onze gedane opmetingen kunnen steeds het voorwerp uitmaken
van een tegenstrijdige nameting.
In geen geval zal HVS Coating aansprakelijk zijn voor eventuele gevolgen die
voortvloeien uit een verkeerde opgave van maten of opmetingen van de klant.

Behoudens andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat
eventuele bemerkingen binnen de 8 dagen na de uitvoering aangetekend aan
HVS Coating dienen te worden overgemaakt. Bij gebreke waaraan, de
aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook
gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

Artikel 3. Prijzen

Van de garantie uitgesloten zijn:

Onze prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Wij
hebben het recht onze prijzen aan te passen indien er zich na totstandkoming
van de overeenkomst wijzigingen voordoen met betrekking tot de prijzen van
energie, grondstoffen, in de lonen of in één van de andere bestanddelen van
onze kostprijs.

het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten en
materialen
de schade veroorzaakt door overmacht
een handeling of de opzettelijke fout van de klant of derden
vorst-of vochtschade
degradaties in onze verfsystemen, zelfs na korte tijd die het gevolg zijn van
vocht, salpeterdoorslag, gesprongen buizen, lekkende dakgoten,…
het afschilferen, afpellen van nieuwe verf aangebracht op oude verflagen of
dode lagen in de ondergrond die al dan niet geheel of gedeeltelijk verwijderd
zijn.

Is niet in onze prijs inbegrepen:
Het herstellen van de bij de opmeting niet zichtbare of aan het oog onttrokken
gebreken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Indien bijvoorbeeld zink loskomt of barst, om welke reden dan ook, vóór, tijdens
of na de werkzaamheden.
Alle zaken die niet uitdrukkelijk in onze offerte zijn vermeld.
Artikel 4. Uitvoering en aanvaarding van de werken
Het vermelden van leveringstermijnen, dewelke slechts als inlichting gelden,
houdt van onzentwege geen enkele garantie in. De uitvoeringstermijn wordt
geschorst door onvoorziene of onvermijdbare omstandigheden buiten de wil
van HVS Coating om, zonder dat een vergoeding verschuldigd is en of tot de
ontbinding van de overeenkomst aanleiding kan geven. Wanneer de
uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn
aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant
een vergoeding verschuldigd gelijk aan de door ons geleden schade en met een
minimum van 20 % van de aannemingssom.
HVS Coating bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder
dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

HVS Coating is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake kleur door de
fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de
kleur of de design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de
overeenkomst uitmaakt.
De aansprakelijkheid met betrekking tot de geleverde en gebruikte producten is
beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.
HVS Coating kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een bedrag hoger dan
de uitgevoerde werken door HVS Coating.

Om geldig te zijn dienen klachten bij ons bij aangetekende brief toe te komen
(a) in geval van een klacht wegens niet - conformiteit, acht dagen na de levering
van de goederen en (b) in geval van verborgen gebreken, acht dagen na de
ontdekking van dit gebrek en ten laatste 6 maanden na de levering. Het
indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.
Worden niet beschouwd als een gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of
een verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of de textuur, voorzover
deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn
of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
Laattijdige klachten zijn onontvankelijk. In geval van ontvankelijke en gegronde
klacht met betrekking tot gebreken aan de goederen, zal HVS Coating BVBA de
geleverde goederen herstellen, eventueel na montage door een natlaksysteem.
HVS Coating BVBA kan nooit gehouden zijn tot enige andere schadevergoeding
noch kan haar enige andere sanctie worden opgelegd.

Artikel 5. Betaling
Artikel 8. Overdracht van risico’s
De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst.
Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd als
volgt:
1e voorschotfactuur van 20 % bij opdracht;
2e voorschotfactuur van 20 % bij aanvang van de werken;
3e 60 % op basis van de vorderingsstaten;
Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen contant betaalbaar binnen de maand
na de factuurdatum op de zetel van HVS Coating BVBA.
Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8
dagen na ontvangt ervan bij aangetekend schrijven worden betwist.
In geval van niet tijdige betaling is er van rechtswege en zonder enige
voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10,5 % per
jaar vanaf de factuurdatum;
Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende
ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % van
het nog verschuldigde bedrag.
Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van
de opdrachtgever, die zich in onze magazijnen en werkplaatsen bevinden, ons
door de opdrachtgever in pand worden gegeven ter nadere garantie van de
betaling van het ons verschuldigd maakloon voor reeds teruggeven
goederen.
Nieuwe goederen die ons door de opdrachtgever ter bewerking worden
toevertrouwd worden geacht deel uit te maken van één en dezelfde ondeelbare
overeenkomst zelfs wanneer deze overeenkomst in opeenvolgende prestaties
wordt uitgevoerd.

De goederen worden op risico van HVS Coating BVBA tot op de werf gebracht.
De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk
kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige en droge manier kunnen
worden gestockeerd.
Na de plaatsing van de goederen gaat het risico over op de klant.
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde materialen blijven onze eigendom, zelfs na hun incorporatie, tot
volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten en belastingen.
Bij een beroep op het recht op terugneming mag HVS Coating de betaalde
voorschotten behouden ter vergoeding van de door hem geleden schade.
Artikel 10. Bevoegdheid in geval van betwisting
Voor alle geschillen inzake de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van
deze overeenkomst zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement
Turnhout bevoegd.
Al onze overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

