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VERKOOPSVOORWAARDEN EN FACTUURVOORWAARDEN SGC NV
Onderstaande voorwaarden gelden voor alle verkopen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidende voorwaarden werden aanvaard.

1. Partijen en voorrangsregeling.
In onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden wordt SGC nv verkoper genoemd. Alle contracten zijn uitsluitend aan onderhavige voorwaarden onderworpen. Deze voorwaarden hebben voorrang op 
alle tegenstrijdige of anders-luidende bestelvoorwaarden van de koper.Afwijkende bedingen en/of bijkomende voorwaarden zijn slechts bindend voor de verkoper, wanneer ze schriftelijk aanvaard werden.

2. Offertes, bestellingen en leveringstermijnen.
Alle offertes, prijsopgaven en bestekken zijn vrijblijvend en verbinden de verkoper slechts na schriftelijke bevestiging. Prijsopgaven zijn steeds voor herziening vatbaar. Termijnen voor levering van goederen 
of voor montagewerken welke worden overeengekomen met de klant zijn geldig voor zover er zich geen omstandigheden van overmacht voordoen. In dit laatste geval bestaat het recht de bestelling geheel of 
gedeeltelijk te annuleren. De termijnen worden zonder enige verwittiging verlengd met het aantal kalenderdagen gelijk aan het aantal kalenderdagen waarbij de klant met de betaling der facturen laattijdig 
is gebleken. In ieder geval begint de levertijd pas te lopen van zodra de verkoper in het bezit is van alle inlichtingen nodig voor de fabricatie en desgevallend van de eerste betaling die bedongen is in de 
betalingsvoorwaarden. Bij niet tijdige afname door de koper, zoals overeengekomen, wordt na een tijdspanne van 14 dagen stockagekosten aangerekend ten belope van 2 per duizend van de waarde van 
het materiaal per week tot op het ogenblik dat de goederen de inrichting van de verkoper verlaten. In geval de goederen niet tijdig werden afgenomen, m.a.w. op de voorziene leveringsdatum, behouden 
wij ons het recht voor de prijzen te herzien volgens de bepalingen van de herzieningsformule van het typebestek 101 van het Ministerie van Openbare Werken. Het materiaal wordt in ieder geval tot en met 
80% in rekening gebracht bij het ter beschikking stellen in onze werkhuizen; het saldo van 20% wordt verrekend bij de montage ter plaatse. Bij annulatie of ontbinding van het beding door de klant, 24 uren 
na bestelling, behouden wij ons het recht voor tot vordering van 35 % van de koopsom als annulatievergoeding. Na deze termijn bedraagt de vergoeding een bedrag tussen 50% en 80% van de koopsom.

3. Plannen en documenten.
Indien nodig levert de verkoper na bestelling de plannen van de installatie en nodige funderingen. De maten van de funderingsmassieven worden slechts bij wijze van aanduiding gegeven; er dient duidelijk 
rekening gehouden te worden met de door ons opgegeven constructie afmetingen welke steeds voldoen aan de vereisten van de plaat-selijke stroomverdeler waar de goederen gemonteerd worden. Wij 
kunnen niet instaan voor de vertraging opgelopen in de aanvaarding van de plannen door de klant of de bevoegde instelling. Er wordt steeds verondersteld dat de eventueel door de klant opgegeven plan-
nen en afmetingen van lokalen, gebouwen, funderingen e.d. correct zijn en wij kunnen dus niet verantwoordelijk gesteld worden indien deze in werkelijkheid niet in overeenstemming zijn. Alle bijkomende 
constructiekosten hieruit voortvloeiend zijn dan ook ten laste van de koper. De sokkels dienen steeds aanwezig te zijn, waterpas uitgevoerd en glad afgewerkt. Bij een foutieve uitvoering zullen de meerkosten 
in rekening gebracht worden.

4. Transport.
Het vervoer van onze goederen mag enkel geschieden over verharde wegen. De goederen reizen steeds op risico van de klant zelfs bij verzending “franco”. De verkoper is niet verantwoordelijk voor wacht- en 
lostijden langer dan de conventionele, van welke aard ook, buiten onze fabriek. Onnuttig transport en wachttijd zal dan ook in rekening worden gebracht. De verkoper is ertoe bereid, op schriftelijk verzoek 
van de koper en voor rekening en op kosten van deze laatste, een verzekering af te sluiten voor de door de koper aan te duiden risico’s.

5.Waarborg na levering.
Nadat de levering heeft plaats gevonden, waarborgen wij als verkoper enkel voor verborgen gebreken, welke niet konden worden ontdekt of niet moesten worden ontdekt door de koper, in overeenstemming 
met de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek. Op de koper rust de verplichting de vereiste keuringen uit te voeren of te doen uitvoeren in verband met de bestemming van de goederen. Iedere 
klacht inzake verborgen gebreken moet binnen de drie maanden na levering schriftelijk en gemotiveerd worden overgemaakt op de zetel van de SGC nv; na deze termijn is geen enkel verhaal nog ontvanke-
lijk. Enige vergoeding voor gevolgschade wordt uitgesloten. De aansprakelijkheid van de verkoper vervalt volledig wanneer de koper zelf herstellings- of vervangingswerkzaamheden heeft uitgevoerd of door 
derden heeft laten uitvoeren. De aansprakelijkheid vervalt eveneens volledig bij ruw of onoordeelkundig gebruik van de toestellen door de koper.

6. Terugzending.
Verkochte goederen worden in principe noch teruggenomen noch verwisseld. Mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord, kan hiervan eventueel afgeweken worden. In dit geval wordt een vermindering toegepast 
voor administratieve kosten, forfait bepaald op 15% van de te crediteren waarde. De terugzending gebeurt franco. In geen geval worden terugzendingen aanvaard van installaties welke op maat gemaakt 
werden.

7. Prijs, facturatie en betaling facturen.
De facturen zijn betaalbaar te Nevele op de zetel van SGC nv. Behalve anders schriftelijk overeengekomen zijn de voorwaarden en de prijs vastgesteld als volgt: 50% bij bestelling – 50% bij levering. Het 
bedrag vermeld op de factuur luidt steeds als netto. Onder geen enkele voorwaarde mag er een korting of borgsom in mindering gebracht worden, tenzij deze uitdrukkelijk vermeld is in de overeenkomst. 
Wij behouden ons het recht voor de goederen aan te rekenen naargelang de leveringen, zelfs als deze laatsten gedeeltelijk zijn. In geval van latere betalingen dan op de voorziene tijdstippen zal op de 
verschuldigde sommen van rechtswege en zonder enige voorafgaande aanmaning een intrest toepasbaar zijn van 8% per jaar. Bovendien zal bij niet-betaling op de vervaldag als schadeloosstelling voor 
de buitenrechterlijke inningskosten van de schuldvordering het bedrag van de hoofdsom forfaitair verhoogd worden met 10% en met een minimum van 50 EURO. Deze vergoeding is verschuldigd naast de 
verwijlintresten en de eventuele invorderbare procedurekosten en dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling. De niet betaling van een factuur op haar vervaldag maakt alle andere nog 
openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. In geval van betwistingen aangaande facturen dienen deze binnen de 8 dagen onder aangetekend schrijven te worden teruggestuurd met motivatie van de 
weigering, zoniet zijn deze niet ontvankelijk. De verkoper behoudt zich het recht voor te allen tijde zekerheden tot betaling te eisen die de goede uitvoering van de verbintenissen van de koper waarborgen. 
Bij niet-betaling van de klant behouden wij ons het recht voor, om de verdere leveringen stop te zetten, of op te schorten van rechtswege en zonder ingebrekestelling te beëindigen.

8. Compensatie.
De compensatie van schulden en schuldvorderingen die voortspruiten uit wederzijdse verkopen, gebeurt wettelijk van rechtswege zelfs buiten weten van de debiteuren (B.W. 1290)

9. Eigendomsrecht.
De geleverde goederen, of deze al dan niet investeringsgoederen zijn en al dan niet bestemd zijn voor wederverkoop of onderaannemingsopdracht, blijven onze uitsluitende eigendom tot de volledige veref-
fening van alle corresponderende facturen.

10. Uitvoeringswerken.
Alle werken, leveringen, werkuren die niet expliciet vermeld zijn in onze bestekken, zullen afzonderlijk aangerekend worden. Grondwerken en andere bouwkundige werken evenals de diepteaardingen en 
keuringskosten zijn nooit door ons voorzien, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Iedere klant is gehouden ons een stroombron kosteloos ter beschikking te stellen voor het gebruik van klein gereedschap. De 
werkuren zijn steeds gebaseerd op de normale werkuren van ons personeel. Voor werken buiten deze uren zullen de wettelijk in voege zijnde verhogingen van toepassing zijn. Voor werken in regie worden 
de verplaatsingskosten, verplaatsingstijden, alsmede vervoer van materiaal in rekening gebracht. De tarieven per man en per dag zullen berekend worden volgens het barema van toepassing gesteld door het 
paritair comité van de sector.

11. Bevoegdheid en toepasselijk recht.
In geval van betwisting of verbreking van een overeenkomst met SGC nv, zijn enkel de rechtbanken van de woonplaats van SGC nv bevoegd. Enkel het Belgisch Recht is van toepassing.

12. Taal.
Anderstalige algemene verkoopsvoorwaarden zijn enkel gegeven ter informatie; de Nederlandstalige tekst is de enige rechtsgeldende.

Verkoopsvoorwaarden: behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van SGC nv, vermeld op de keerzijde, van toepassing. De klant verklaart ervan kennis genomen te hebben en ze te aanvaarden.




