ALGEMENE VOORWAARDEN BORLIX NV
1.
Toepassingsgebied
1.1 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en prijsoffertes
opgemaakt door Borlix NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Lanceloot Blondeellaan 15, 8380 Brugge, met
ondernemingsnummer 0462.704.252 (hierna genoemd: de "Vennootschap"), op elke tussen de Vennootschap en haar klant (hierna genoemd: de "Klant")
gesloten overeenkomst en op alle facturen van de Vennootschap, en dit ongeacht of de zetel van de Klant in België of in het buitenland gelegen is en
ongeacht of de levering dient te worden uitgevoerd in België of in het buitenland.
1.2 De algemene voorwaarden van de Klant zijn slechts geldig indien ze door Vennootschap uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard werden. Bij
tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde algemene voorwaarden van de Klant primeren
onderhavige algemene voorwaarden.
2.
Offertes
2.1 De aanbiedingen, offertes en contractvoorstellen van de Vennootschap zijn steeds vrijblijvend. Aanbiedingen, offertes en contractvoorstellingen
welke vorm ook gesteld gelden gedurende de daarop vermelde termijn of bij gebreke daaraan gedurende maximaal 10 kalenderdagen te rekenen vanaf
de datum van de respectievelijke aanbieding, offerte of contractvoorstel.
2.2 Tussen de Vennootschap en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand op het ogenblik van schriftelijke bevestiging door de Vennootschap van
de bestelling van de Klant of bij het begin van uitvoering van de overeenkomst door de Vennootschap.
3.
Betaling
3.1 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle facturen contant betaalbaar op de zetel van de Vennootschap. Klachten met betrekking
tot de factuur moeten, op straffe van verval, per aangetekend schrijven en op gemotiveerde wijze worden geprotesteerd binnen de 7 kalenderdagen na
de ontvangst ervan. Zo niet, wordt de factuur geacht definitief aanvaard te zijn.
3.2 Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de factuur op de vervaldag wordt het factuurbedrag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd
met een nalatigheidsinterest van 12% per jaar vanaf de vervaldag. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal het na
openstaande saldo van rechtswege verhoogd warden met een forfaitaire vergoeding van 15% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van 75
euro en een maximum van 1.750 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en onverminderd het recht van de Vennootschap om een hogere
schadevergoeding te vorderen mlts bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
3.3 Bij niet-betaling van een enkele factuur op de vervaldag (i) is de Vennootschap van rechtswege gerechtigd om, zonder voorafgaande ingebrekestelling
en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, alle overige bestellingen van de Klant en verplichtingen t.o.v. de Klant op te schorten tot algehele
betaling door de Klant en (ii) worden alle nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk
opeisbaar.
3.4 Indien het vertrouwen van de Vennootschap in de kredietwaardigheid van de Klant geschokt wordt door gerechtelijke beschikkingen en/of
aanwijsbare- andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de Klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of
onmogelijk maken, heeft de Vennootschap het recht om, zelfs indien de goederen reeds gedeeltelijk of geheel werden geleverd, de gehele bestelling of
een deel ervan op te schorten en van de Klant geschikte waarborgen te eisen.
3.5 Schuldvergelijking door de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.
Eigendomsvoorbehoud
In alle omstandigheden en in afwijking van artikel 1583 B.W. blijven de door de Vennootschap aan de Klant geleverde goederen eigendom van de
Vennootschap tot op het ogenblik dat alle door de Klant aan de Vennootschap verschuldigde bedragen, inclusief interesten, kosten en lasten, betaald
zijn. Niettemin zijn de risico's van verlies of vernietiging van de goederen integraal ten laste van de Klant vanaf het moment dat het verkochte goed
wordt geleverd overeenkomstig de overeengekomen leveringsvoorwaarden.
5.
Klachten
5.1 De Klant dient alle leveringen van de Vennootschap grondig te (laten) controleren bij de inontvangstname van de goederen. Klachten betreffende
de hoeveelheid, het gewicht, kwaliteit of het aantal van het geleverde of betrekking hebbend op uiterlijk zichtbare gebreken, moeten uiterlijk binnen 2
werkdagen na het in ontvangst nemen van de goederen en in ieder geval voor ingebruikname door de Klant per aangetekend schrijven aan de
Vennootschap gemeld worden.
5.2 Klachten met betrekking tot verborgen gebreken moeten uiterlijk binnen 5 werkdagen na de ontdekking van het gebrek, dan wel binnen 5 werkdagen
nadat de koper redelijkerwijs het gebrek had moeten ontdekken, en in ieder geval niet later dan 30 dagen na het in ontvangst nemen van de goederen,
door de Klant per aangetekend schrijven aan de Vennootschap gemeld worden met vermelding van een gedetailleerde beschrijving van het gebrek.
5.3 Klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op. In geval van een ontvankelijke en gegronde klacht met betrekking tot
gebreken aan de goederen zal de Vennootschap de geleverde goederen vervangen. De Vennootschap kan nooit gehouden zijn tot enige andere
schadevergoeding, noch kan haar enige andere sanctie worden opgelegd.
6.
Aansprakelijkheid
6.1 De Vennootschap is slechts aansprakelijk voor schade die direct veroorzaakt wordt door de niet-naleving van haar contractuele verbintenissen voor
zover die schade is veroorzaakt door haar fraude, bedrog of opzettelijk fout. Voor overige fouten (met inbegrip van zware fouten en grove nalatigheid)
is de Vennootschap niet aansprakelijk. De Vennootschap kan niet aansprakelijk warden gesteld voor fouten, tekortkomingen of nalatigheden door derden,
zoals onder meer doch niet beperkend haar leveranciers. De Vennootschap is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet
uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, productiebeperkingen en administratie- of personneelskosten.
6.2 De aansprakelijkheid van de Vennootschap is steeds beperkt tot maximaal het gedeelte van de factuurwaarde van de bestelling van de Klant waarop
de aansprakelijkheid betrekking heeft. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor het gebruik dat hij van de goederen maakt.
7.
Contractuele verhouding, ontbinding
De Vennootschap heeft het recht om de overeenkomst met de Klant, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging of
tussenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) bij (de
aanvraag van) een faillissement of reorganisatie onder de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen door de Klant; (ii)
bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; of (iii) bij beslag op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant.

8.
Toepasselijk recht geschillenbeslechting
Bij geschillen is enkel het Belgisch recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag van 11 april 1980 houdende het recht voor de intemationale
koop-verkoop van roerende lichamelijke zaken en zal de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge, exclusief bevoegd zijn voor het beslechten van
geschillen.
9.
Varia
9.1 Indien een (gedeelte van een) bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheld
van de andere bepalingen niet beïnvloeden. Partijen zullen onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelen over een geldige bepaling ter vervanging van
de nietige bepaling, die zoveel als mogelijk beantwoordt aan het doel van de nietige bepaling
9.2 De niet-uitoefening door de Vennootschap van haar rechten, op eender welk ogenblik, impliceert geenszins een verzaking aan die rechten.

