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ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
VAN DE N.V. EBEMA
1.

Elke bestelling sluit de aanvaarding in van onze algemene verkoopsvoorwaarden en wordt slechts definitief
na regelmatige bevestiging van onzentwege. De verbintenissen, aangegaan door de agenten van onze
vennootschap, moeten eveneens bevestigd worden. Vanaf de eerste levering zijn de contractvoorwaarden
bindend.
De aankoopvoorwaarden van ons cliënteel zijn slechts van kracht na schriftelijke bevestiging van
onzentwege.

2.

Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en zijn slechts geldig voor een beperkte optieperiode van maximaal 30
dagen te rekenen vanaf de offerte-datum en dit zelfs zonder expliciete vermelding van deze optieperiode.
Onze prijzen worden berekend per stuk, per lopende of vierkante meter vertrek fabriek, koopwaar geladen
op de vrachtwagen van de koper of geleverd. De door onze zorgen uitgevoerde leveringen zullen gedaan
worden op een door de vervoerder toegankelijke en bereikbaar geachte plaats op de werf van de koper
door een vrachtwagen van 25 ton en voor een volle lading, behoudens afwijkend beding. Voor een
vrachtwagen van 18 ton wordt een supplement van € 25/vracht aangerekend. De op de keerzijde vermelde
prijzen worden berekend aan de momenteel geldende tarieven en voor het opgegeven leveringsadres en
kunnen zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden.
De leveringstermijnen worden normaal geëerbiedigd. Ze worden nochtans enkel opgegeven ten titel van
aanduiding en zonder verbintenis.
In geval van vertraging lopen wij geen aansprakelijkheid op, noch vernietiging van de bestelling, behalve in
geval van uitdrukkelijke vermelding door ons bij de bestelling.
In geval van brand, staking, vertragingen bij onze leveranciers, en overmacht in het algemeen zijn wij
onmiddellijk van al onze verbintenissen ontslagen, zonder enige verplichting van schadevergoeding.
Afroepen die meer dan 12 maanden na de bestelling plaatsvinden kunnen aanleiding geven tot
prijsherziening.

3.

De goederen worden beschouwd als gekocht en aanvaard in onze magazijnen welke ook de modaliteiten
en leveringen mogen zijn. Verzendingen gebeuren steeds op kosten en risico van de koper en de tijd van
het lossen zal in geen geval een half uur mogen overschrijden. De overschrijding van dit tijdsbestek zal de
koper in rekening gebracht worden aan € 46,00/uur. Per extra losplaats wordt er een supplement van €
40,00 aangerekend. Bij schade veroorzaakt door de transporteur zal de eis tot schadevergoeding door de
koper rechtstreeks aan de transporteur gericht zijn en niet aan EBEMA.
De N.V. Ebema blijft evenwel eigenaar van de verkochte goederen tot deze volledig betaald zijn.
De koper draagt de risico's vanaf de levering en is hiervoor volledig aansprakelijk.

4.

Taksen
Alle taksen van welke aard ook, die de goederen of hun vervoer belasten, inbegrepen de nieuwe taksen
die zouden ingesteld of van toepassing worden in de loop van de uitvoering van het contract, zijn ten laste
van de koper.

5.

Onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen datum factuur, en in ieder geval binnen de termijnen en
kredietlimieten die de kredietverzekering toekent. Wij behouden ons het recht voor contante betaling te
eisen of waarborgen te vragen in geval van opschorting of annulering van de kredietlimiet van de koper, of
in geval van een wijziging in de toestand van de koper, zoals overlijden, onbekwaamheid, ontbinding of
wijziging in de rechtspersoonlijkheid, protest van een geaccepteerde wissel, en wankele solvabiliteit.
In afwachting hiervan kunnen wij de uitvoering van een overeenkomst schorsen en desgevallend
annuleren mits de koper hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen. De verkoper heeft het
recht op schadevergoeding in de gevallen waar de wet hem erkent.
Betaling met een wissel is alleen toegelaten mits voorafgaandelijk akkoord.
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6.

Bij niet-betaling op de vervaldag, vermeld op de bestelling of de orderbevestiging, hebben wij het recht van
rechtswege en zonder ingebrekestelling een rentevergoeding van 1,5 % per maand te eisen, alsmede
onmiddellijke betaling van alle andere rekeningen of wissels al dan niet vervallen, en de verkoopsovereenkomst op te zeggen voor de nog niet uitgevoerde leveringen of werken, zonder enige formaliteiten en
onder voorbehoud van elke latere vordering van onzentwege voor schadevergoeding.
De eisbaarheid van een vervallen rekening wordt niet opgeschort, noch door het indienen van een klacht,
noch om enige andere reden.
Zo een rekening niet betaald is binnen acht dagen na een ingebrekestelling verstuurd per gewone brief,
wordt het bedrag ervan forfaitair verhoogd met 10 % met een minimum van € 25,00 ten titel van
schadevergoeding voor bijkomende lasten en kosten.
Betalingen aan onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig indien door ons ontvangst ervan is gemeld.

7.

Eventuele klachten moeten binnen een termijn van 8 dagen na levering schriftelijk gericht worden aan onze
maatschappelijke zetel. Bewaar alle productlabels.
Klachten wegens zichtbare gebreken in of aan de producten moeten onmiddellijk worden gemeld en in
voorkomend geval mag niet worden begonnen met de verwerking van de producten alvorens er een
schriftelijk akkoord is tussen de verkoper en de koper voor het gebruik of de vervanging van de goederen.
De N.V. Ebema beschouwt de producten als goedgekeurd, vanaf het moment dat ze geplaatst zijn en zal
vanaf dan ook geen klachten wegens zichtbare gebreken meer aanvaarden.
Kleurverschillen in de productie - zelfs in één dagproductie - zijn niet te vermijden en kunnen geen reden
zijn voor de weigering van de producten of het bedingen door de klant van een minwaarde. Bijkomende
leveringen komen meestal uit een andere productie en kleurverschillen zijn in dit geval dan ook niet te
vermijden.
Onder bepaalde klimatologische omstandigheden kan kalkuitbloeiing aan de oppervlakte van de
betonproducten optreden. De kwaliteit van het product wordt hierdoor niet beïnvloed. Deze kalkuitbloeiing
verdwijnt door de invloed van regen en verwering binnen afzienbare tijd. Deze kalkuitslag kan dus geen
reden zijn voor de weigering van de producten of de vermindering van de koopprijs.
Overeenkomstig de normen van het B.I.N. dienen de proefnemingen op onze fabriek en ten laatste bij de
eerste lading uitgevoerd, en moeten de uitslagen bekend zijn vooraleer met het plaatsen begonnen wordt.
De kosten van de proefnemingen zijn steeds ten laste van de klant.
In geval van klacht voor om het even welke reden, zal onze verantwoordelijkheid steeds beperkt blijven tot
de waarde van de levering, ongeacht de oorzaak en de omvang van de schade, zonder dat de koper kan
aanspraak maken op welke schadeloosstelling ook.
De technische clausules in de lastenboeken wordt slechts geacht gekend te zijn in de mate waarin zij ons
door de koper voor het afsluiten van de koop werden medegedeeld.
Bij een levering van diverse pakken van dezelfde betonstraatstenen is het belangrijk de pakken te mengen
bij plaatsing om eventuele kleurverschillen te vermijden.
Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van de geleverde goederen te
verdagen.

8.

Wijziging van een order : de koper is gehouden voor alle producten de hoeveelheden af te nemen zoals
voorzien in de overeenkomst. Elke wijziging van het contract moet onmiddellijk worden gemeld aan de
verkoper teneinde onnodige kosten te vermijden. Indien geen termijn wordt vastgesteld voor de duur van
het contract moeten de goederen worden afgenomen binnen de drie maanden na bestelling.
Bestellingen die worden geplaatst voor niet-courante producten (n.c.a. = niet-courante artikelen die op
aanvraag van de klant worden geproduceerd) dienen steeds volledig afgenomen te worden.

9.

De rekeningen zijn betaalbaar te Zutendaal, en bij geschil zijn enkel de Rechtbank van het arrondissement
Tongeren, met inbegrip van het Vredegerecht te Genk, bevoegd.

10. Op verzoek van de klant kunnen goederen geleverd of afgehaald worden op waarborgpallets. Deze
waarborgpallets worden steeds aangerekend aan € 10/pallet en dienen samen met de goederen vereffend
te worden.
De waarborgpallets worden slechts terugbetaald wanneer ze door de klant in goede staat worden
terugbezorgd en dit na onze controle.

