ALGEMENE VERKOOP- EN AANKOOPVOORWAARDEN
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Al onze offertes zijn vrijblijvend en behoudens verkoop.
Onze goederen zijn verondersteld goedgekeurd bij vertrek uit onze magazijnen en van onze werf. De
inontvangstneming van de goederen geldt als definitieve aanvaarding door de cliënt, zonder voorbehoud. Zij
ontslaat de verkoper van elke verantwoordelijkheid, nl. in verband met het gebruik ervan.
De goederen, zelfs bij franco levering, reizen op risico en kosten van de koper. Wij wijzen elke
verantwoordelijkheid af voor de ongevallen tijdens het transport, alsmede voor de vertraging bij de levering per
spoor of andere.
Al onze verkoop- en aankoopovereenkomsten worden steeds afgesloten, rekening houdend met de transportkosten,
de douanerechten, de wisselkoers, de loonkosten en alle andere willekeurige kosten, welke van kracht zijn op de dag
van de afsluiting en goedkeuring van de overeenkomst. In geval van verhoging van deze kosten, behouden wij ons
nochtans het recht voor, deze overeenkomst te wijzigen. Gaat de koper hiermede niet akkoord, dan behouden wij
ons het recht voor, deze overeerkomsten zonder verhaal noch enige vergoeding voor nietig te verklaren.
De door ons opgegeven leveringstermijnen mogen slechts als een aanwijzing worden beschouwd en elke eis op
boete of schadeloosstelling voor vertraging in de leveringstermijnen wordt door ons ten stelligste afgewezen. Alle
gevallen van heirkracht of overmacht spelen ten onze gunste en de koper mag in geen geval zijn overeenkomst voor
nietig beschouwen of zijn goederen voor onze rekening bij een andere firma betrekken.
Het bedrag van al onze rekeningen is steeds invorderbaar te Brussel, zelfs ingeval een wissel op de koper werd
getrokken.
Indien de koper niet aan zijn verplichtingen voldoet, bvb. bij niet betaling op de vervaldag hebben wij het recht het
kontrakt te verbreken zonder aannaming onder voorbehoud van schadevergoeding. In dit geval verliest de koper
eveneens zijn rechten op de eventuele rest van zijn aankoop. Het zelfde recht blijft ons voorbehouden op alle nog
niet geleverde bestellingen.
Bij om het even welke opgegeven betalingstermijn, behouden wij ons het recht voor, voor of tijdens de uitvoering
van een overeenkomst, waarborgen van eerste rang te eisen.
Behalve op nadrukkelijke vraag van de cliënt wordt de bestelling op zijn naam gefaktureerd en ingevorderd met
wissel of kwijting. Ingeval het bedrag van de faktuur bij een derde dient ingevorderd te worden blijft deniettemin de
klant verantwoordelijk voor de betaling. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van
de faktuur, in hoofdsom en eventuele bijkomende intresten en / of kosten. Ingeval van laattijdige betaling behouden
wij het recht op terugname van de geleverde goederen tot deze volledig betaald zijn. De koper verleent ons daartoe
een formeel en onherroepelijk mandaat.
Ingeval de toestand van de koper wordt gewijzigd, dit is wegens elke omstandigheid, welke het krediet van de koper
zou kunnen verzwakken, behouden wij ons het recht voor, zelfs na verzending der goederen, van de koper de
waarborg te eisen die wij nuttig achten om de verintenissen die werden aangegaan tot een goed einde te brengen.
Elke weigering om aan deze eis te voldoen geeft ons het recht de overeenkomst geheel of ten dele teniet te doen.
Een enkele ombetaalde wissel heeft voor gevolg dat onze hele schuldvordering opeisbaar wordt.
Elke leverancier zal onze meting of telling moeten aanvaarden, indien hij ons zijn gegevens niet op tijd laat
geworden om ons toe te laten, de zending bij haar aankomst in onze magazijnen te kontroleren.
De Rechtbanken van Brussel, en desgevallend het Vrederecht van het 6de kanton van Brussel, zijn enkel en alleen
bevoegd om eventuele betwistingen en geschillen te beoordelen.
Het laten verstrijken van de betalingsterm heeft automatisch een aanmaning tot gevolg. Dit betekent dat ons van dit
ogenblik af een intrest verschuldigd is van 1,5% per maand op het te betalen saldo, van rechtswege en zonder andere
aanmaning. Daarenboven zal het verschuldigd bedrag van rechtswege verhoogd worden, voor administratieve
kosten en voor gemis aan beschikbaar kapitaal, met een forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van
50 EUR.
De bovenvermelde algemene verkoop- en aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze overeekomsten,
behoudens schriftelijke bijzondere afspraken die in afwijking van een of andere van deze voorwaarden zouden
worden getroffen.
Alleen het belgisch recht is toepasbaar op deze verkoopsvoorwaarden.
Alle persoonlijke gegevens betreffende de individuele klant, zoals gedefinieerd in de Europese verordening inzake
gegevensbescherming 2016/679, worden verwerkt in overeenstemming met deze verordening. De verwerking van de
hierboven vermelde gegevens is gebaseerd op het legitieme belang van Vanhumbeeck frères en de noodzakelijke uitvoering
van het contract. Ze worden enkel bewaard voor acties die specifiek zijn voor Vanhumbeeck frères en worden in geen geval
doorgegeven aan derden voor direct marketing doeleinden of voor enig ander doel;
De gegevens die het bedrijf bewaart zijn de volgende: gebruikstaal, voornaam, adres, e-mailadres, vaste en mobiele
telefoonnummers, bankrekening, BTW-nummer.
De klant heeft de mogelijkheid om
- zich op eenvoudig verzoek en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens;
- gratis toegang te hebben tot de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en om rectificatie te verkrijgen van gegevens
die onvolledig, onjuist of irrelevant zijn.
- om ernstige en legitieme redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de opgeslagen gegevens;
- aan het bedrijf de verwijdering te vragen van de hem/haar betreffende gegevens, op voorwaarde dat de bewaring van de
gegevens niet wordt opgelegd aan het bedrijf als gevolg van een wettelijke verplichting;
- de draagbaarheid van de gegevens waarover het bedrijf beschikt aan een derde partij te vragen;
- te allen tijde haar toestemming voor de verwerking van gegevens in te trekken, uitsluitend op basis van toestemming.
Elk verzoek met betrekking tot het voorgaande moet schriftelijk worden gericht aan het bedrijf per post, of per e-mail
aan privacy@vanhum.be

