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Artikel 1: Dwingend karakter van de algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.
1.1. Op alle offertes en verkopen zijn huidige algemene voorwaarden (hierna de Voorwaarden) van toepassing, behoudens
schriftelijk en uitdrukkelijk andersluidend beding. Met de ondertekening van de bestelbon of voorbehoudloze ontvangst van de
factuur verklaart de medecontractant zich akkoord met de toepassing van onze Voorwaarden.
1.2. De medecontractant aanvaardt dat deze Voorwaarden als enige van toepassing zijn in de contractuele relatie met Top
Bronnen, waarbij de algemene of specifieke aankoopvoorwaarden van de tegenpartij worden uitgesloten, ook als
laatstgenoemde zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.
Artikel 2: Offertes
2.1. Behoudens andersluidend beding, zijn offertes maximaal 90 dagen geldig.
2.2. Behoudens andersluidend beding, worden de in offertes opgenomen verkoopprijzen, aangeboden onder incoterm 1, exworks (EXW).
Artikel 3: Kwaliteit van de geleverde goederen.
3.1. Top Bronnen verbindt er zich ten aanzien van haar medecontractant toe om de goederen te leveren in de omschrijving,
kwaliteit en hoeveelheid zoals bepaald in de offerte.
3.2. Top Bronnen verbindt er zich toe goederen te leveren wiens kwaliteit beantwoordt aan alle in België opgelegde wettelijke
bepalingen. De medecontractant zal eventuele afwijkende kwaliteitsnormen geldend voor het buitenland uitdrukkelijk bedingen
in de overeenkomst.
Artikel 4: Verzending en levering.
4.1. Top Bronnen verbindt zich ertoe de goederen behoorlijk te verpakken op de wijze die in de offerte is bepaald of die
naderhand overeengekomen is.
4.2. Het leveradres moet voldoende met normale transportmiddelen bereikbaar zijn. Voor het lossen van de goederen zal de
medecontractant de nodige mechanische hulpmiddelen en personeel ter beschikking stellen, bij gebreke waaraan Top Bronnen
hetzij de levering kan retourneren op kosten van de medecontractant, hetzij de bijkomende kosten in rekening kan brengen.
4.3. De levering van de goederen is geschied van het ogenblik dat ze op het transportmiddel zijn verladen.
4.4. De leveringstermijnen zijn indicatief. Een onvolledige of laattijdige levering zal geen aanleiding geven tot het weigeren van
levering, noch betaling van de afgeleverde goederen.
4.5. Bij weigering van ontvangst van levering om andere reden dan aan Top Bronnen te wijten, of bij weigering om de levering
af te roepen, zal Top Bronnen de stockagekosten in rekening brengen aan de medecontractant.
4.6. Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk op de afleveringsbon vermeld worden. In geval van transportschade, heeft de
medecontractant geen recht op schadevergoeding.
4.7. Andere gebreken aan geleverde goederen die door de medecontractant vastgesteld worden, dienen op straffe van verval
binnen de acht dagen na kennisname aan Top Bronnen aangetekend ter kennis worden gesteld. De betrokken goederen
moeten voor controle ter beschikking van Top Bronnen worden gehouden. In geen geval worden klachten meer dan veertien
dagen na levering nog aanvaard.

4.8. Retourzendingen kunnen slechts aangenomen worden, indien vooraf schriftelijk toestemming daaromtrent gegeven werd.
4.9. Bij aflevering van pallets dienen eenzelfde aantal van eenzelfde soort en kwaliteit teruggeleverd te worden. Bij gebrek aan
voldoende teruglevering van pallets kan Top Bronnen een waarborg in rekening brengen.
4.10. Ingeval van annulering van de bestelling buiten oorzaak te wijten aan Top Bronnen, is de medecontractant gehouden tot
een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 20% van de waarde van de bestelling. Top Bronnen behoudt zich het recht voor de
reeds gekochte materialen en geleverde prestaties in rekening te brengen, indien de forfaitaire schadevergoeding onvoldoende
is om het bewezen nadeel bij annulering te vergoeden.
Artikel 5: Aansprakelijkheid.
5.1. Top Bronnen voorziet bij aangetoonde kwaliteitsgebreken in een kosteloze terugname en verzending van een nieuwe
levering.
5.2. Top Bronnen zal enkel aansprakelijk zijn in geval van zware fout of opzet waarbij de omvang van de te vergoeden directe
en indirecte schade ten allen tijde beperkt blijft tot het netto bedrag van de factuur.
5.3. Top Bronnen kan niet aangesproken worden in schadevergoeding ingeval van staking, overmacht, lock-out edm., die haar
in de onmogelijkheid brengt de bestelling uit te voeren.
Artikel 6: Prijs en betaling.
6.1. De koopprijs is de prijs vermeld in de offerte. Alle door overheidsinstanties opgelegde verhogingen tussen de datum van
overeenkomst en de datum van levering zullen doorgerekend worden aan de medecontractant.
6.2. Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer ze binnen de 8 dagen na ontvangst niet aangetekend werden
geprotesteerd.
6.3. Onze facturen zijn betaalbaar uiterlijk dertig dagen, einde maand.
6.4. Kortingen voor contante betaling kunnen slechts toegestaan worden, indien dit schriftelijk overeengekomen werd. In dat
geval moet de medecontractant de overeengekomen vervaldata strikt eerbiedigen.
6.5. Iedere betaling wordt aan de oudst openstaande facturen toegewezen, eerst op de vervallen intresten, dan op de
eventuele schadebedingen en tenslotte op de hoofdsom.
6.6. Indien de betaling niet binnen dertig dagen einde maand uitgevoerd is, is de medecontractant onmiddellijk en zonder
ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 euro, met van
rechtswege een rente 8,5 % per jaar, berekend vanaf de vervaldag over het openstaande bedrag tot datum van algehele
betaling.
6.7. Top Bronnen heeft bij wanbetaling het recht om zijn komende leveringen uit te stellen tot de betalingen van alle
openstaande facturen. De eventuele schade die Top Bronnen door deze onderbreking (rechtstreeks of onrechtstreeks) lijdt, zal
de medecontractant moeten vergoeden. Top Bronnen kan de geleverde maar niet-betaalde goederen in dat geval ook
terugnemen op kosten van de medecontractant, onverminderd het recht haar schade ingevolge de niet-uitvoering van de
overeenkomst op haar te verhalen.
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud.
7.1. Zolang de medecontractant niet het volledige bedrag van de koopsom, vermeerderd met eventuele intresten en bijbehoren
heeft voldaan, behoudt Top Bronnen de volledige eigendom van de goederen.
Artikel 8: Toepasselijk recht en forumkeuze.
8.1. Op onze overeenkomsten is enkel het Belgisch recht van toepassing. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan,
minstens uitgevoerd, op de zetel van Top Bronnen.
8.2. Alle geschillen omtrent de overeenkomsten waarop huidige voorwaarden toepasselijk zijn, vallen onder de bevoegdheid van
de rechtbanken van het kanton Oudenaarde.
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