ALGEMENE VOORWAARDEN INNOVA PACKAGING SYSTEMS NV
1.

TOEPASSELIJKHEID
Behoudens indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, worden onze rechtsverhoudingen met onze medecontractanten uitsluitend beheerst door onze algemene voorwaarden. Iedere toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de medecontractant
wordt uitgesloten.
Het aanvaarden van onze orderbevestigingen of leveringen, brengt automatisch het akkoord van de medecontractant mee met onze
algemene voorwaarden.
De eventuele juridische nietigheid van een afzonderlijke bepaling van onderhavige algemene voorwaarden doet in geen geval afbreuk
aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen.

2.

AANDIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN
Onze aanbiedingen zijn niet verbindend en gelden als louter voorstel, onder voorbehoud van uitputting van voorraad, afschaffing van
het artikel of wijziging van tarief en/of grondstofprijzen. Iedere aanvaarding van een aanbieding door onze klant maakt in onze hoofde
geen verbindende overeenkomst uit tot dat deze door ons uitdrukkelijk werd tegenbevestigd door middel van een orderbevestiging.
Ook andere verbintenissen, ivm prijzen en leveringen, eventueel door onze vertegenwoordigers aangegaan, zijn slecht geldig na schriftelijke bevestiging door onze firma.
Iedere overeenkomst wordt aanzien als afgesloten op onze maatschappelijke zetel te IEPER.
Elke annulering van een bestelling en/of opdracht dient bij aangetekende brief te gebeuren. Zij is slechts geldig mits onze schriftelijke
aanvaarding. Indien de klant zijn bestelling en/of opdracht annuleert na de orderbevestiging door ons doch voor enige uitvoering van de
bestelling en/of opdracht, zal hij binnen de 8 dagen een annulatiever-goeding betalen, welke forfaitair wordt begroot op 20 % van het
totale bedrag van de bestelling en/of opdracht, met dien verstande dat wij door alle middelen van recht desgevallend de reële schade
kunnen bewijzen indien deze meer bedraagt.
Bij annulering van de bestelling en/of opdracht na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst, zal de klant binnen de 8 dagen een
verbrekingsvergoeding betalen, welke forfaitair begroot wordt op 40 % van het totale bedrag van de bestelling en/of opdracht, met dien
verstande dat wij de reële schade kunnen bewijzen indien deze meer bedraagt.

3.

PRIJZEN
Onder prijzen wordt begrepen de prijs exclusief taks of BTW.
De prijs zal slechts gelden voor de bestelde hoeveelheden. Indien supplementaire hoeveelheden worden bijbesteld, dan kunnen hiervoor andere prijzen door ons worden bedongen. De opgegeven prijzen zijn ten allen tijde onderworpen aan schommelingen die het
gevolg zijn van wijzigingen van index, muntpariteit, lonen, verzekeringen, sociale lasten en de prijs der grondstoffen.
Onze prijzen gelden zonder verpakkings-, verzekerings-, verzending-, vervoer- en leveringskosten, montage en/of inbedrijfstelling bij
de klant. B.T.W., belastingen, heffingen, wisselkoersverliezen of bankverrichtingskosten zijn ten laste van de klant.

4.

LEVERINGEN
Behoudens indien anders op onze facturen vermeld wordt, geschieden al onze leveringen af fabriek (Incoterms 2000). Onverminderd
artikel 8 van deze voorwaarden gaat het risico verbonden aan de goederen over op de koper bij vertrek uit onze magazijnen.
Indien, in afwijking van het voorgaande, schriftelijk wordt overeengekomen dat de koopwaar zal worden geleverd bij de klant of de door
de koper aangeduide plaats, dan kan deze levering geschieden in afwezigheid van de koper. De vrachtbrief geldt in dat geval als leveringsbewijs. Onze leveringstermijnen zijn louter indicatief. Eventuele vertraging in de levering geeft geen recht op om het even welke
schadevergoeding of annulering van de bestelling.

5.

SCHADE
Bij schade aan de verpakking en/of een ontoereikend aantal pakketten dient de koper dit op het ogenblik van levering van de goederen
op de vrachtbrief te melden en dit aan ons te melden binnen een termijn van één werkdag na de levering.

6.

GEBREKEN
De klant moet de goederen bij de levering onmiddellijk aan een normaal aandachtig nazicht onderwerpen. De inontvangstname van
de goederen dekt de zichtbare gebreken alsook de conformiteit van het geleverde met het bestelde zowel op het vlak van de kwaliteit
als op vlak van de kwantiteit. Ook het aanwenden of het gebruik van de goederen zal worden beschouwd als een aanvaarding van de
door ons geleverde goederen. Eventuele klachten omtrent niet-conformiteit of zichtbare gebreken dienen bij aangetekend schrijven

Pagina 1 van 2

en binnen de 2 dagen na de levering aan onze zetel gestuurd te worden met een gedetailleerde omschrijving van de vastgestelde problemen, op straffe van niet-ontvankelijkheid. Gebreken die door een normaal aandachtig nazicht konden worden ontdekt zullen steeds
als zichtbare gebreken worden beschouwd. Verborgen gebreken dienen binnen een termijn van 8 werkdagen nadat de klant deze gebreken heeft vastgesteld of normaliter had moeten vaststellen aan ons meegedeeld worden en in ieder geval binnen een termijn van
3 maanden na de datum van levering.
Bij gegronde klachten houdt onze firma zich de keuze voor om ofwel de goederen te vervangen, ofwel de waarde ervan te vergoeden.
Onze gehoudenheid zal ingevolge huidig beding derhalve steeds en onherroepelijk beperkt dienen te blijven tot de waarde van de door
ons geleverde goederen, dit op basis van de door ons aangerekende prijzen.
7.

BETALINGEN
Al onze facturen zijn betaalbaar te IEPER, zonder korting op de door ons opgegeven bankrekening. In geval van niet of niet-volledige
betaling van de factuur op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn van 12 % per jaar en wordt het factuurbedrag verhoogd met 12 %, ten titel van conventioneel schadebeding, bij wijze van
forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten, dit met een minimum van 50,00 euro en zelfs bij toekenning van termijnen
van respijt.
De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen
van rechtswege opeisbaar.
Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldag geeft onze firma het recht op de uitvoering van alle lopende overeenkomsten en
verdere leveringen op te schorten. Indien de medecontractant zijn betalingsverbintenissen niet volledig nakomt binnen 14 dagen na
ingebrekestelling heeft onze firma het recht om het geproduceerde en/of uitgevoerde gedeelte te factureren aan de overeengekomen
prijs, en de overeenkomst te verbreken ten laste van de medecontractant voor het niet-uitgevoerde gedeelte van de bestelling en/of
opdracht. De medecontractant is alsdan een forfaitaire verbrekingsvergoeding verschuldigd ten belope van 40 % van de waarde van
het niet-uitgevoerde gedeelte, onverminderd het recht van onze firma om de reële schade te bewijzen en in te vorderen indien deze
meer bedraagt. In voorkomend geval zullen de goederen slechts worden geleverd na volledige betaling van de gefactureerde prijs en
de verbrekingsvergoeding.

8.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen die voor ons uit de specifieke of enige andere overeenkomst met de klant voortvloeien, blijven de geleverde goederen ons op risico van de klant in eigendom toebehoren, en kunnen ze derhalve in geval van niet of
niet-tijdige betaling door ons worden teruggevorderd en teruggenomen zonder enige formaliteit. Het eigendomsvoorbehoud strekt
zich uit op de schuldvorderingen die de plaats van deze goederen zouden ingenomen hebben.
De medecontractant erkent kennis te hebben genomen van dit beding van eigendomsvoorbehoud en het te hebben aanvaard vóór de
levering.

9.

AANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid die wij kunnen oplopen ingevolge de niet-nakoming van een verplichting in het kader van de door ons afgesloten
overeenkomsten vloeit voort uit een inspanningsverbintenis en is bepaald als volgt:
a) onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot maximum de waarde van de betrokken overeenkomst, exclusief BTW en kosten,
waarbij wij ons steeds het recht voorbehouden om ofwel de goederen te vervangen of te herstellen binnen een redelijke termijn, ofwel
de waarde ervan te vergoeden. In geen geval zal onze aanspra-kelijkheid het bedrag van de tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij overschrijden.
b) in ieder geval kunnen wij geen aansprakelijkheid dragen voor:
- alle eventuele indirecte schade die de klant zou lijden ingevolge de niet-nakoming van de overeenkomst zoals bvb. financieel en
economisch verlies, productieverlies of -stilstand, winstderving, verhoging van de algemene kosten, storing van de planning, verlies
van cliënteel, aantasting van de reputatie, ...
- schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt wordt door apparatuur of gereedschap geleverd, aangebracht of ter beschikking gesteld door de klant of derden, alsook schade geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door enig ander element aanwezig in het bedrijf van de
klant;
- schade die de klant zou lijden ingevolge aanspraken of claims van derden;
- schade aan ander materiaal dan datgene dat door ons werd geleverd in uitvoering van de overeenkomst.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
De overeenkomsten tussen onze firma en de medecontractant worden beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting die uit deze
overeenkomsten voortvloeit behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement
IEPER.
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