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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
BETON

1. Bindende kracht van algemene voorwaarden.
Al onze verkopen zijn behoudens uitdrukkelijke geschreven afwijkingen onderworpen
aan volgende algemene voorwaarden. Het bestellen van onze producten veronderstelt
de aanvaarding van onze algemene voorwaarden. De aankoopvoorwaarden van
onze klanten zijn ons niet tegenstelbaar zelfs wanneer deze niet expliciet werden
afgewezen.

2. Offertes en contracten.
Al onze offertes worden vrijblijvend gedaan. De verbintenissen van om het even
welke aard, aangegaan door onze agenten of aangestelden worden slechts bindend
na schriftelijke bevestiging door onze maatschappij.

3. Prijsbepaling.
Onze prijzen zijn gebaseerd op de prijs van de grondstoffen, lonen, sociale lasten,
drijfkracht, vervoer en andere kosten en lasten in voege op het ogenblik van de
offerte of overeenkomst. Indien de geldigheidsdatum, in onze offertes of overeenkomsten vermeld voorbij is, behouden wij ons het recht voor om op elk ogenblik
onze prijzen en voorwaarden aan te passen, rekening houdend met de mogelijke
stijging van bepaalde elementen van onze kostprijs. In sommige gevallen is het
ons mogelijk de prijzen en voorwaarden maandelijks te herzien door het aanbrengen
van een herzieningsformule samengesteld uit referteprijzen van Openbare Werken
met referenties van de maand van de levering.

4. Leveringstermijn.
Behoudens andersluidende bepalingen worden de leveringstermijnen aan de
koper medegedeeld ten titel van inlichting. Geen enkele vertraging in de leveringen
kan aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst.

5. Staangelden.
Onze wagens moeten gelost worden zodra ze op de werf aankomen en dit tegen
een ritme van 5 min. per m3. Indien omwille van de klant onze wagens niet gelost
worden zodra ze op de werf aankomen of niet aan het hierbovenvermelde ritme,
zal er een staangeldvergoeding van de voertuigen aan de klant aangerekend worden.
Deze staangeldvergoeding wordt vermeld in onze bijzondere voorwaarden. In
geval de klant verantwoordelijk is voor het stilstaan van ons pompmateriaal zullen
er eveneens aan de klant vergoedingen aangerekend worden per wachtuur. De
verrekening van de wachttijden geschiedt op basis van de tijden die vermeld staan
op onze leverings- of verhuurbons.

6. Toegang tot en stationeren op de werf.
De door de klant aangeduide losplaats moet normaal toegankelijk zijn voor onze
voertuigen. De klant verbindt zich tegenover ons de toegangswegen tot de losplaatsen van beton, de stationeer- en werkplaatsen aan te leggen en te onderhouden
opdat het gebruik van ons materiaal zou gebeuren in de beste rendementsvoorwaarden mits naleving van de bepalingen inzake het wegverkeer en de plaatselijke
reglementen en tevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van het
algemeen reglement voor de arbeidsbescherming. Het bedrag van om het even
welke schade die wij zouden oplopen of die wij zouden veroorzaken aan de klant
of aan derden als gevolg van het niet naleven van de hiervoorvermelde punten zal
ten laste vallen van de klant die ons van alle verantwoordelijkheid ontslaat. De
koper ontslaat ons uitdrukkelijk van de aanwezigheid van hierboven vermelde
vereisten voor de levering na te gaan. De koper zal de afleveringswijze kiezen die
aangepast is aan de toestand van de werf. In geval de toegangswegen tot de losplaats
beschadigd of onvoldoende zijn, behouden wij ons het recht voor de leveringen op te
schorten totdat hieraan verholpen werd.

7. Kwaliteit van het beton.
De productgarantie is beperkt tot de karakteristieken opgenomen in de leverbon.
De samenstellende delen van het door ons geleverde beton en zijn kwaliteit
beantwoorden, naargelang het geval, aan de bepalingen van de NBN EN
206-1 en B15-001, TRA550 en Standaardbestek 250. Wanneer de koper een
hieraan afwijkende samenstelling of kwaliteit wenst is hij verplicht ons bij de
prijsaanvraag een kopij van het op zijn aanneming toepasselijk lastenkohier te
bezorgen. Bij gebreke hiervan kunnen de voorwaarden en de bepalingen van het
lastenkohier ons niet tegenstelbaar gemaakt worden. Bij gebreke aan overeenstemming tussen de gegevens die voorkomen op de diverse documenten
(offertes, orderbevestiging, leveringsbons, enz...) zullen enkel de indicaties van de
leveringsbon gelden om de karakteristieken van het geleverde beton te bepalen.
Het toevoegen van water en/of producten op de werf op verzoek van de klant of
zijn afgevaardigde ontlast automatisch van de oorspronkelijke voorzien kwalitatieve
waarborgen. Het toevoegen op verzoek van de koper of zijn afgevaardigde op de
centrale of op de werf van toeslagstoffen die ons door de koper ter beschikking
gesteld worden ontslaat ons van de oorspronkelijke voorziene kwalitatieve waarborgen. In dit laatste geval zal een supplement voor de behandelingskosten aan de
klant worden aangerekend. Het bedrag van dit supplement wordt bepaald in de
bijzondere voorwaarden van de overeenkomst of offerte. Alle toevoegingen op
verzoek van de koper of zijn afgevaardigde voor of tijdens het storten worden
op de leveringsbon vermeld die door de koper of zijn afgevaardigde mede ondertekend wordt. Wij garanderen geen enkel eigenschap van beton, die aan onze
controle ontsnapt zijn b.v. kleur, waterdichtheid, aanvang van de bindingstijd,
scheurvorming.

8. Aanvaarding van het beton.
De aanvaarding van het beton is gedaan of wordt verondersteld gedaan te zijn op
het ogenblik en de plaats van levering van het beton. Wij aanvaarden geen
enkele verantwoordelijkheid voor de wijze van verwerking van onze producten. Het
afnemen van beton voor controle in een laboratorium dat daartoe met wederzijdse
toestemming dient aangesteld te worden en de proefnemingen op de werf zullen
moeten gedaan worden in tegenwoordigheid van onze afgevaardigde op het
ogenblik en op de plaats van levering aan de voorwaarden voorgeschreven
door de normen NBN EN 206-1 en B15-001. Bij gebrek aan deze procedure
(monsterneming, vervaardiging en bewaring van proefstukken, proeven,…)
zullen de bekomen resultaten niet tegen ons kunnen worden ingeroepen. Andere
aanvaardingscriteria dan deze bepaald in de norm NBN 206-1 en B15-001
moeten uitdrukkelijk tussen de koper en de verkoper overeengekomen worden.
Bij productaansprakelijkheid ligt de bewijslast bij de koper. De door de koper
bestelde, doch door hem terug gestuurde leveringen worden normaal in rekening
gebracht. Alle hieruit voortvloeiende kosten en schaden voor de leverancier komen
ten laste van de koper tenzij deze laatste bewijst dat het geleverde niet voldoet
aan hetgeen is overeengekomen.
9. Gefactureerde hoeveelheid.
De gefactureerde hoeveelheid beton zal vastgesteld worden op basis van het
aantal m3 beton vermeld op onze leveringsbons met uitsluiting van elke andere
wijze van vaststelling.

10. Betalingsvoorwaarden.
10.1 Onze facturen worden opgemaakt de vijftiende en de laatste dag van de
maand, op basis van de hoeveelheid geleverd de laatste vijftien dagen. Ze zijn
betaalbaar 30 dagen na factuurdatum ter maatschappelijke zetel van de maatschappij,
behoudens schriftelijke afwijkingen vermeld in onze orderbevestiging of bij ontbreken hiervan in onze offerte.
10.2 Behoudens aanduidingen door de klant met betrekking tot de aanzuivering,
zal iedere betaling door ons kunnen aangezuiverd worden op de oudste facturen
en/of verwijlinteresten.
10.3 Ieder op de vervaldag onbetaald bedrag wordt van rechtswege en zonder
ingebrekestelling vermeerderd met verwijlintresten ten bedrage van 10% ter
dekking van de buitengerechtelijke inningskosten, met een minimum van 125,00
EURO, onverminderd de kosten van gebeurlijke inning. Indien er verschillende
openstaande facturen zijn, zal de forfaitaire schadevergoeding op elk van de
facturen verschuldigd zijn. Deze schadevergoeding is te onderscheiden van de
gerechtskosten die aan O.B.B.C nv toekomen.
10.4 Door het niet betalen van één van onze facturen op de vervaldag worden al
onze schuldvorderingen onmiddellijk opeisbaar en hebben wij het volste recht om
hetzij de uitvoering van alle lopende overeenkomsten op te schorten hetzij van
rechtswege deze ontbonden te beschouwen.
10.5 Indien er twijfels zijn omtrent de solvabiliteit van een klant, of overlijden, WCO;
faillissement, aanvraag tot bekomen van een concordaat of minnelijke schikking,
publicatie van protest, wankeling van krediet, openstaande rekeningen bij RSZ,
ontbinding of wijziging van maatschappij. Deze opsomming geldt als voorbeeld
doch is niet beperkend.
10.6 Het feit dat een klacht werd ingediend van welke aard dan ook, zelfs indien
deze klacht door ons in overweging wordt genomen, ontlast de klant niet van de
verplichting tot strikte naleving van onze voorwaarden en termijnen van betaling.
Het overhandigen van wissels brengt geen schuldvernieuwing met zich mee, onze
algemene voorwaarden blijven van toepassing.

11. Overdracht van eigendom en risico’s.
Alle geleverde materieel en alle geleverde producten blijven eigendom tot volledige
betaling is geschied van in hoofdzaak verschuldigde bedragen, de intresten, vermeerderingen en toeslagen. De risico’s zijn ten laste van de klant vanaf het ogenblik
van levering met dien verstande dat de klant vanaf dat ogenblik alle schade of verlies
zal dragen, dewelke toevallig of uit een geval van heirkracht voortkomen.
12. Taksen.
Alle taksen, om het even welke aard, met betrekking tot de uitvoering van het contract,
zijn ten laste van de klant, volgens de wettelijke voorschriften in voege op de
datum van levering.

13. Bevoegdheid.
Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door
arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van
scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten
conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I.,
Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax 050/45.60.74).
Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt
alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

14. Overmacht.
Zullen aanzien worden als gevallen van overmacht, die ons vrijstellen van elke
schadevergoeding of van welke verplichting dan ook, stakingen, hetzij algemene
of gedeeltelijke, in onze werkhuizen of bij onze leveranciers, lock out, ongevallen,
brand in onze werkhuizen en in het algemeen, alle gedwongen vermindering van
bevoorrading en fabricage, evenals transportmoeilijkheden, verkeersopstropping
op de openbare wegen, vorst, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, staat van
oorlog. Deze opsomming is gegeven bij wijze van voorbeeld en is geenszins
beperkend.
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