ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Art. 1 : Algemeen
Iedere oﬀerte , orderbevesBging, verkoop of levering gebeurt onder de hierna vermelde voorwaarden. De koper wordt geacht deze te kennen en integraal te aanvaarden. Afwijkende algemene en bijzondere voorwaarden van
de koper kunnen slechts na schriNelijke aanvaarding door de verkoper tussen parBjen gelden. Voor alle gevallen die in bovenvermelde Algemene Voorwaarden niet werden voorzien en vooral bij verkopen in rechtstreekse en
halve overslag en ‘verkoop mits goede aankomst’ gelden de algemene verkoopsvoorwaarden . Nog te importeren goederen worden door CarpenBer Hardwood SoluBons steeds verkocht onder voorbehoud van goede
aankomst in België of in land van bestemming.
Art. 2 : ContractsluiBng
Onze oﬀertes zijn vrijblijvend. De bestellingen welke de verkoper noteert of ontvangt verbinden haar niet zolang haar orderbevesBging de koper niet heeN bereikt. De levering geldt als bevesBging en aanvaarding van de
bestelling. De zaken behandeld door de vertegenwoordigers, agenten en andere tussenpersonen van de verkoper verbinden haar eerst na schriNelijke bevesBging.
Art. 3 : Overdracht van eigendom en risico
De koopwaar blijN eigendom van de verkoper zolang de koper de prijs en gebeurlijke intrest of kosten niet volledig heeN betaald. Indien de koper op de vervaldag in gebreke blijN de verschuldigde som te betalen of zelfs
daarvoor – indien hij bij één van zijn schuldeisers om uitstel van betaling verzoekt, hij zijn schuldeisers bijeenroept, een gerechtelijk of buitengerechtelijk akkoord aanvraagt, handelseﬀecten op zijn naam laat protesteren
indien op al of een gedeelte van zijn goederen beslag wordt gelegd of in alle andere gevallen waarin de betaling in gevaar komt, heeN de verkoper het recht de geleverde koopwaar zonder voorafgaande ingebrekestelling
terug te nemen. Indien de koper de koopwaar aan een derde heeN verkocht doch de prijs niet werd betaald of nog niet in het patrimonium van de koper is gestort of nog te individualiseren is, gaat het eigendomsvoorbehoud
van de verkoper over op deze prijs. De betaalde voorschoYen mogen ingehouden worden ter vergoeding van eventuele verliezen bij voortverkoop. NieYegenstaande dit eigendomsvoorbehoud gaat het risico op de koper
over van zodra de verkochte goederen voldoende gespeciﬁeerd werden in ieder geval vanaf de levering, verlies en beschadigingen worden vanaf dat ogenblik door de koper gedragen. Elk transport door CarpenBer Hardwood
SoluBons zelf of door derden verricht vanaf de haven of vanaf haar magazijnen geschiedt eveneens op risico van de koper.
Art. 4 : Levering
a. Hoeveelheid : De hoeveelheden van de diverse posten van een bestelling worden enkel gewaarborgd onder voorbehoud van een normale afwijking van 10% in min of meer.
b.Termijn : Behoudens andersluidend schriNelijk akkoord zijn opgegeven leveringstermijnen geen uiterste termijnen. Enkel bij abnormale vertraging welke uitsluitend te wijten is aan de fout van verkoper heeN de koper het
recht om 30 dagen na het aangetekend versturen van een ingebrekestelling, de bestelling te annuleren. Het bericht van annulaBe wordt eveneens aangetekend verstuurd. De koper kan geen aanspraak maken op bijkomende
schadeloosstelling. Ingeval de koper weigert de aangeboden goederen in ontvangst te nemen of op de één of andere manier de levering verhindert, heeN de verkoper 8 dagen na het aangetekend versturen van een
ingebrekestellling, het recht de koper met aangetekende brief te verwi`gen dat het contract onmiddellijk ontbonden wordt hetzij de factuur op te maken en er de betaling van te vervolgen alsof de levering al was gebeurd.
In dit laatste geval zal de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een maandelijkse vergoeding tbv 6.5 euro/m3 worden aangerekend voor het opslaan van de koopwaar.
c. Plaats :
Behoudens andersluidend schriNelijk akkoord gebeurt de levering in de magazijnen van de verkoper. Dit geldt ook voor franco-leveringen. De goederen reizen voor rekening en onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van
de koper, zelfs al werden de leveringen franco bedongen of al werd gebruik gemaakt van vervoermiddelen en/of personeel welke door de verkoper ter beschikking werden gesteld.
d. Afroepschema :
wanneer de leveringstermijnen worden toegekend met afroepmogelijkheden, of de verkoop op afroep geschiedt, dienen de reële afroepen door de koper dan ook regelmaBg en binnen de voorziene termijnen te gebeuren en
minstens gespreid voor 1/3 hoeveelheid per 1/3 van de toegestane leveringstermijnen. Wanneer de afroepen niet regelmaBg gebeuren staat het de verkoper vrij de weYelijke intresten aan te rekenen op de voorziene prijzen
voor de ter beschikking gestelde hoeveelheden, vanaf de normale leveringsdata tot de reële leveringsdatum, onverminderd het recht contractbreuk lastens de koper in te roepen aan een ingebrekestelling waarop geen
afroepen gevolgd zijn binnen de 10 dagen.
Art 5 : Klachten en retourzendingen
De afname van de koopwaar of van de volgbrief door de koper, zijn mandataris of de vervoerder geldt als aanvaarding. Klachten wegens zichtbare gebreken dienen bij aangetekende brief bekend te worden gemaakt binnen
de 48 uur na ontvangst van de koopwaar. Worden als zichtbare gebreken beschouwd : alle gebreken die bij levering bestonden en die bij een normale doch zorgvuldige controle konden worden vastgesteld. Klachten wegens
vergborgen gebreken dient de koper bij aangetekende brief te melden binnen de 48 uur na ontdekking ervan. Na verloop van 2 maanden sedert de levering is de verkoper in ieder geval van elke verantwoordelijkheid bevrijd.
De terugzending van geweigerde goederen kan alleen gebeuren mits schriNelijk akkoord van de verkoper. Dit akkoord houdt geen nadelige erkentenis in. De kosten van terugzending vallen in ieder geval ten laste van de
koper. De rechtmaBg geweigerde goederen worden na keuze van de verkoper vervangen of terugbetaald zonder dat de koper op enig bijkomende schadevergoeding aanspraak kan maken. Klachten zelfs indien zij gegrond
zijn, machBgen de koper niet de uitvoering van het contract te weigeren voor de goederen welke niet het voorwerp van de klacht uitmaken. Goede deelleveringen – ook nog in voorraad zijnde saldo’s – moeten, gelet op de
aard der goederen en hoofdzakelijk importgoederen, steeds aanvaard worden.
Art. 6 : Stomen en drogen van hout
a. Droogtegraad : Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zal de droogtegraad, het vochtpercentage na kunstmaBg drogen minder dan 20 % vocht bedragen. De droogtegraad, welke anders bedongen werd, mag een
afwijking vertonen van 2% in min of meer bij het verlaten van de droogkamer. Eventuele reclamaBes op droogtegraad dienen binnen de 48 uur schriNelijk gemeld te worden en de staat van de goederen mag niet gewijzigd
zijn en zorgvuldig berging is vereist. De koper die speciale bedingingen eist wat betreN de droogtegraad, kan slechts op de droogtegraad claimen ingeval hij bij zijn opdracht het verpakken na drogen in krimpfolie heeN
bedongen. Voor het bepalen van deze droogtegraad wordt het gemiddelde genomen tussen hete vochtgedeelte aan de oppervlakte en dit binnenin het hout % vocht buiten + % vocht binnen
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De meBngen worden alleen uitgevoerd op het dosse gedeelte van het hout. De gemiddelde droogtegraad wordt vastgesteld bij het verlaten van de droogoven, de verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele
vochtopname nadien. Bij het drogen van het hout dat dikker is dan 50 mm, van eik of kwarBer of van tropisch hardhout (bv buitenschrijnwerk) wordt nopens de droogtegraad geen enkele garanBe verleend, de verkoper staat
evenmin in voor gebeurlijke schade. Het hout wordt opgemeten voor het drogen en/of na het drogen + 7% krimptoeslag.
b.
Tarieven : De prijs die voor het drogen wordt overeengekomen geldt voor bekantrecht hout. Drogen van bolen : rubriek in stam of meBng per plan x 1,33. Drogen voor derden : de prijzen worden bedongen per m3. De
opdrachtgever levert het hout degelijk geladen, opgelat en gebundeld en wel zo dat het hout zonder bijkomende behandeling in de droogkamers kan gevoerd worden. Zo niet kan de droogopdracht geweigerd worden of
moet de opdrachtgever bereid zijn de bijkomende behandelingskosten in regie te vergoeden. De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever bij het drogen voor derden kan nooit meer dan de droogprijs bedragen ingeval van
droogfouten.
Art. 7 : Betalingen
De koopwaar wordt betaald op de zetel van de verkoper, bij haar bankiers of op haar postrekening. Tenzij uitdrukkelijk andere betalingsvoorwaarden werden toegestaan gebeurt de betaling contant en zonder korBng. Elk
bedrag dat onbetaald blijN op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische weYelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 12
%. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernsBge redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van 50 euro en een
maximum van 1500 euro zelfs bij toekenning van termijn van respijt. Het uitblijven van betaling op de vervaldag van een factuur brengt het verval mee van het betalingsuitstel dat voor andere leveringen werd toegestaan en
maakt alle niet-vervallen facturen op naam van de koper onmiddellijk opeisbaar.
Art 8 : Waarborgen
Indien de kredietwaardigheid van de koper aangetast zou blijken, bij voorbeeld bij protest van handelseﬀecten bij wanbetalingen, ingevolge achterstallen bij de RSZ of anderszins, is de verkoper ertoe gerechBgd een waarborg
te vorderen tot zekerheid van betaling van de koopprijs, en elke levering te schorsen tot de gevraagde zekerheid is gevesBgd. Deze waarborgen zijn naar keuze van de verkoper, hetzij een hypotheek , hetzij een pand of
handelsfonds of een element ervan, hetzij wisselbrieven geaccepteerd door de koper of geaccepteerd of geavaliseerd door een derde voor rekening van de koper of zelfs andere. De kosten voor de vesBging van deze
waarborgen vallen ten laste van de koper. De verkoper kan in voormelde gevallen contante betaling eisen, al werd anders overeengekomen.
Art 9 : OpschorBng – verbreking
Ingeval de koper zijn verplichBngen uit dit contract of uit enig ander contract tussen dezelfde parBjen niet naleeN wordt de uitvoering van de verbintenissen van de verkoper uit deze contracten van rechtswege en zonder
ingebrekestelling opgeschort. In dit geval kunnen deze contracten van rechtswege en zonder ingebrekestelling volledig of gedeeltelijk ontbonden zijn. De wilsuiBng tot de volledige of gedeeltelijke ontbinding per aangetekend
schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Het bovenstaande doet geen amreuk aan het recht van de verkoper om de dwanguitvoering te benaarsBgen. Ingeval van ontbinding heeN de verkoper recht op een forfaitaire
schadeloosstelling voor kosten en winstderving, welke wordt bepaald op 20 % van de waarde van de niet-uitgeleverde goederen. Bij gedeeltelijke ontbinding is de verkoper gerechBgd voor het niet-geannuleerde gedeelte
onmiddellijke betaling te eisen, zelfs voor de uitlevering van de goederen. Dit contract en alle andere tussen dezelfde parBjen worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden ingeval van
onbekwaamverklaring, faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord, vrijwillige of gerechtelijke vereﬀening van de koper.
Art 10 : Buitengewone omstandigheden
Alle gevallen van overmacht en buitengewone omstandigheden zoals algemene en gedeeltelijke stakingen, lock-out, brand van of in de bedrijfsgebouwen, overstromingen, breuk aan de machines, schaarste aan grondstoﬀen,
aan materieel, aan werkkrachten of aan transportmiddelen, epidemieën, regeringsmaatregelen, ongevallen, enz … welke de uitvoering van het contract ernsBg bemoeilijken, bevrijden de verkoper van haar verbintenissen,
zonder dat de koper enige schadevergoeding kan vorderen. In geval van munoluctuaBe of devaluaBe, sBjging van de lonen, van de prijs van de brandstoﬀen of eender welke andere stoﬀen, van de transportkosten,
behandelingskosten, invoerrechten, taksen of enig ander bestanddeel van de kostprijs met 5% of meer, heeN de verkoper het recht de contractprijs in dezelfde mate te verhogen, mits mededelingen voor de leveringen.
Art 11 : Bevoegdheid
In geval van betwisBng, zijn de rechtbanken van Kortrijk of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper, alleen bevoegd. Voor onze in België gedomicilieerde klanten zijn in betwisBng de
rechtbanken van Kortrijk alleen bevoegd.
Art 12 :
Het uitgeven van een handelseﬀect of andere regeling houdt noch een vernieuwing noch een afwijking in van de voorwaarden van dit contract.

