ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN - LEXIAGO sa
A.	Elke bevestiging van een bestelling dient gedekt te zijn door daartoe bevoegde handtekeningen van de vennootschap. Er zal geen rekening gehouden worden met
mondelinge of telefonische bestellingen.
B.	Elke bestelling houdt de aanvaarding in van huidige algemene verkoopsvoorwaarden door de klant en sluit alle andere algemene of bijzondere voorwaarden
vroeger of later ingeroepen uit.
C.	Deze goederen worden in ontvangst genomen en aanvaard, of worden verondersteld het te zijn in onze werkhuizen gelegen in de Av Konrad Adenauer 5 te 1401
Nivelles. De verzendingen en ophalingen gebeuren op eigen risico van de klanten.
D.	De n.v. Lexiago is niet verantwoordelijk voor de gebreken. De uitvoering van de bestelde werken vereist dat de gebruikte materialen zich in perfecte staat
bevinden en in het bijzonder, zonder dat de volgende opsomming limitatief is, vrij van gebreken van alle aard, van roest, van oxidatie, ... en dat zij, voor zover
nodig, vooraf behandeld zijn geweest, waarvoor de klant de waarborg verleent. Deze laatste zal de gebeurlijke voorbehandeling uitvoering omschrijven. De klant
dient er zich van te vergewissen dat de materialen, zoals ze bewerkt werden door de n.v. LEXIAGO overeenstemmen met de gebruiksnoden en voldoen aan de
vooropgestelde prestaties. De n.v. LEXIAGO aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de schade die voortvloeit uit onjuiste, onprecieze of onvolledige gegevens. De n.v. LEXIAGO is slechts verantwoordelijk voor zover de bewerkingsvoorwaarden ideaal zijn voor de uitvoering van de bestelde werken overeenkomstig
de regels van de kunst.
E.	Wij komen niet tussen voor de verpakking en de terbeschikkingstelling van de goederen op de vrachtwagens en andere vervoermiddelen. Onze taak beperkt zich
tot het brengen van de goederen tot aan de grens van de poorten van onze werkhuizen. Het behoort tot de taak van de klanten of aan hun vervoerders door eigen
middelen en op eigen verantwoordelijkheid, in te staan voor de verpakking, het laden en het vastzetten van de goederen. De ophalingen en de leveringen gebeuren
volledig op de verantwoordelijkheid van klanten en (of) vervoerders.
F.	De prijsofferten worden steeds gemaakt zonder enige verbintenis tot stand te brengen. De prijsschommelingen van de grondstoffen en van het handwerk kunnen
voor de n.v. LEXIAGO aanleiding geven tot wijzigingen, dit geldt zelfs in geval van gemaakte offerte en in de loop van de uitvoering.
G.	De details betreffende de levering worden slechts gegeven als aanwijzing en kunnen de verantwoordelijkheid van de n.v. LEXIAGO niet in het gedrang brengen. De
goederen worden ter beschikking gesteld van de klant in de werkhuizen van de n.v. LEXIAGO, behoudens het wettelijk retentierecht. Zelfs in het geval dat termijnen uitdrukkelijk overeengekomen zijn, zullen omstandigheden zoals staking, lock-out, brand, wateroverlast, machinebreuk, vertragingen van leveringen, interne
organisatieproblemen van de onderneming en alle gelijkaardige gebeurtenissen beschouwd worden als overmacht, zelfs indien zij de uitvoering van het contract
vertragen of onmogelijk maken. De n.v LEXIAGO dient de onvoorzienbaarheden de onweerstaanbaarheid van het voorval niet aan te tonen maar zij zal onmiddellijk
de mede- contractant inlichten over de gebeurtenis die de uitvoering van het contract verstoort. Het contract zal opgeschort worden en niet ontbonden worden
zolang de vertraging niet de zes maanden overschrijdt. De vertragingen en/of de niet uitvoering door de n.v. LEXIAGO van haar verplichtingen hiervoor bepaald,
zal geen aanleiding geven tot een schadevergoeding ten guste van de klant.
H.	De geleverde goederen worden verondersteld goedgekeurd te zijn door de klant, behoudens protest per aangetekend schrijven binnen de 48 uur na de afhaling of
de levering en in elk geval voor de ingebrekestelling door hem.
I.	Onze waarborg beperkt zich in ieder geval tot de herstelling van de stukken door de n.v. LEXIAGO erkend als gebrekkig, of haar vertegenwoordiger aangesteld door
de n.v. LEXIAGO onafhankelijk van de voorwaarden van de klant.
J.	De facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag, netto, zonder korting en in de zetel van onze vennootschap. Behoudens uitdrukkelijk geschreven verzoek, gebeurt
de facturatie uitsluitend via Internet ; de mededeling van een elektronisch adres of het uitdrukkelijk verzoek van een geschreven factuur is verplicht voor elke
bestelling dewelke exclusief is onderworpen aan onze algemene voorwaarden gehecht aan onze prijsoffertes. Het uitschrijven of de aanvaarding van wissels heeft
geen schuldvernieuwing tot gevolg. Elk verschuldigd bedrag is van rechtswege verschuldigd op de vervaldag en dit zonder ingebrekestelling. De niet-betaling
van een enkele factuur heeft de volledige opeisbaarheid van het saldo openstaande rekeningen tot gevolg, zelfs indien het een onderscheiden bestelling betreft.
Het bedrag van de nog verschuldigde facturen, wissels of ander handelaarseffecten, zal vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 15 % met een
minimum van 50,00 €, bij gebrek aan betaling op de vervaldag en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. In geval van verlenging van de betalingstermijn,
zal de bovenvermelde vergoeding verschuldigd zijn, zelfs in geval van uitgifte van aanvaarde wissels aan een bedrag waar met deze vergoeding geen rekening gehouden werd. Het nominaal bedrag van de factuur wordt bovendien vermeerderd met een laattijdigheidsintrest van 12 % per jaar, te rekenen vanaf de datum van
opeisbaarheid van de factuur, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. De niet naleving door de klant van één van de contractuele bepalingen verschaft aan
de n.v. LEXIAGO het recht tot verbreking van het contract en alle andere aan de gang zijnde werken, zonder dat schadevergoeding kan worden gevorderd aan de
n.v. LEXIAGO. De ontbinding van het contract en van alle ander lopende contracten heeft onmiddellijk uitwerking op de dag van de betekening, door aangetekend
schrijven, van de wil van de n.v. LEXIAGO zonder dat een ingebrekestelling voorafgaand aan deze betekening vereist is. De goederen blijven eigendom van de n.v.
LEXIAGO tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs. De risico’s zijn ten laste van de kopers, de betaalde voorschotten kunnen worden behouden als
schadevergoeding. Wanneer het krediet van de koper tenietgaat, behoudt de n.v. LEXIAGO zich het recht voor, zelfs na de gedeeltelijke uivoering van werken, van
de koper waarborgen te eisen die zijn redelijk acht met het oog op de uitvoering van de genomen verbintenissen. De weigering vanwege de verkoper hieraan te
voldoen, geeft hem het recht een gedeelte of het geheel van de werken te annuleren. Elke betwisting behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken
van Brussel, zelfs in geval van tegenvordering of vordering in vrijwaring. Alle bepalingen die in strijd zijn met de dwingende bepalingen naar Belgisch recht worden
geacht nietig te zijn en onbestaande voor zover zij de nietigheid van andere contractuele bepalingen tot gevolg hebben.

