ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN e-DR bvba
1) Offertes, bestellingen en bevestiging orders :
1.1 Onze prijsopgaven en bestekken zijn vrijblijvend, zonder verbintenis en slechts tijdelijk. Ook levertijden kunnen gewijzigd worden bij aanvaarding van de bestelling.
1.2 De technische specificaties en afmetingen kunnen door de constructeur ten allen tijde gewijzigd worden, zonder hierdoor afbreuk te doen aan de functionaliteit.
1.3 De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen zodra de verkoper deze schriftelijk heeft bevestigd. Later gemaakte afspraken of wijzigingen zijn slechts geldig
zodra deze schriftelijk zijn bevestigd.
1.4 Gedurende de uitvoeringsperiode zijn de prijzen vast, tenzij anders overeengekomen. Wij behouden ons het recht voor deze prijzen aan te passen indien de uitvoeringstermijn gevoelig verlengd wordt door fout van de klant.
2) Annulatie van de bestelling :
2.1 Geen enkele bestelling kan geannuleerd worden tenzij door een schriftelijke goedkeuring van de verkoper. Er zal steeds een schadevergoeding geëist worden door de
verkoper, die zal berekend worden aan de hand van reeds geleverde prestaties en gebruikte materialen, met een toeslag. De schadevergoeding zal nooit minder belopen dan
15 % van de contractwaarde.
2.2 Wij behouden ons het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement
of kennelijk onvermogen van de klant.
2.3 Wanneer wij ten gevolge van overmacht zoals staking, lock-out e.d. niet in de mogelijkheid verkeren om de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor
de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
3) Betaling :
3.1 Voor leveringen binnen de Benelux kan krediet verleend worden na onze goedkeuring, zoniet dient de betaling gegarandeerd te worden bij order.
3.2 Leveringen buiten de Benelux zijn tegen irrevocable letter of credit goedgekeurd door een Belgische bank en inbaar na voorlegging van de verzendingsdocumenten.
3.3 Algemene betalingsvoorwaarden :
Tenzij anders vermeld in de offerte, zijn onderstaande betalingsvoorwaarden geldig.
Voor elke bestelling groter dan 1.500,00 Euro: -voorschot van 30 % te betalen bij bestelling -70 % te betalen bij afname fabriek of voor levering
3.4 Eventuele bankkosten dienen door de klant gedragen te worden.
3.5 Bij laattijdige betaling behouden wij het voorrecht een verwijlintrest van 12 % op jaarbasis te vragen, zijnde 1 % per maand; voor een overschreden maand wordt een
volledige maand intrest gerekend.
4) Levering en verzending :
4.1 Levertijden :
De geconfirmeerde levertijden zullen zo nauwkeurig mogelijk gevolgd worden. Indien de leveringen vertraagd worden, kunnen
wij geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele directe en indirecte schade geleden door de klant door deze vertraging.
4.2 Levering :
Onze prijzen en leveringen zijn voor goederen af fabriek. Extra prijs wordt aangerekend voor verpakking en CIF indien de klant dit wenst.
4.3 Uitstel levering door klant :
Indien wij pas later kunnen uitleveren op vraag of door redenen van de klant, dit nadat de goederen gereed zijn voor verzending, zal de klant de stockage en andere kosten
dienen te vergoeden. Deze stockage zal gebeuren op risico van de klant en laat de klant niet toe afgesproken betalingen uit te stellen.
4.4 De geleverde goederen worden verondersteld bij ontvangst door de koper te zijn onderzocht en goedgekeurd. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde
goederen en werken moeten per aangetekende brief bij ons toekomen binnen de 8 dagen na de levering of na het werk. Na verloop van deze termijn wordt de levering als
definitief aanvaard aangezien.
5) Overdracht van risico en eigendom :
5.1 Risico :
Het risico over de goederen gaat over naar de klant, op het ogenblik van hun afname of op het ogenblik van onze verzending af fabriek.
5.2 Eigendom :
De eigendom van de goederen transfereert naar de klant pas op het ogenblik dat deze volledig betaald zijn. Zolang aan deze betaling niet voldaan is, beschikt e-DR bvba over
de goederen. Het recht van beschikbaarheid van de goederen bevat ook het recht de goederen te recupereren in de gebouwen van de klant.
6) Garanties :
6.1 Wij garanderen onze goederen voor fouten in materiaal en werkmanschap voor een periode van 12 maanden voor mechanische en elektrische componenten en voor
batterijen, na in dienst name, met een maximum van 1 jaar na levering.
6.2 De defecte componenten zullen ingeruild worden tegen nieuwe componenten na terugsturen van de defecte componenten naar ons bedrijf en na goedkeuring van de
garantieclaim door onze garantiedienst.
6.3 Directe of indirecte schade, waaronder ook lichamelijke schade en schade aan goederen, geleden door de klant wegens een defect aan de fietsen of wegens een slecht
functioneren van componenten, kan niet verhaald worden op e-DR bvba.
7) Geheimhouding en industrieel eigendomsrecht :
Alle tekeningen, specificaties en ontwerpen en andere informatie of documentatie die e-DR bvba aflevert in verband met de geleverde goederen, zijn confidentieel.
Zij blijven onze eigendom en mogen niet gekopieerd of besproken worden met derden zonder onze toestemming.
8) In dienst stelling door de dealer :
De dealer dient voldoende geschoold personeel in dienst te nemen voor het op vakkundige wijze behandelen van onze fietsen en hun componenten.
9. Betwistingen :
In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van onze zetel bevoegd, namelijk het Vredegerecht te Willebroek, de Handelsrechtbank en de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Mechelen.

