DE ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN VAN LEGHORN-PERFRA bvba.
1. ORDERS
Mondeling geplaatste orders worden niet erkend en binden ons niet, indien ze niet door een regelmatige ondertekende
bestelbon bevestigd werden. Wij verzoeken de leveranciers ons het ontvangstbewijs van onze bestelbon voor akkoord
getekend terug te zenden. Onze bestellingen worden in ieder geval beschouwd als zijnde aanvaard indien deze niet
binnen de 8 dagen na ontvangst het voorwerp uitmaakt van een geschreven reserve door de leverancier.
Aanvaarding van de bestelling impliceert van rechtswege dat de leverancier afziet van zijn verkoopsvoorwaarden,
die wij in geen geval verondersteld hebben te aanvaard, zelfs niet stilzwijgend.

2. LEVERINGSTERMIJN
Behoudens andersluidende bepaling van onzentwege moeten de in de bestelbon vermelde leveringstermijn begrepen worden als
de datum van aankomst van de goederen of van het materiaal in ons magazijn en deze termijnen moeten
stipt nageleefd worden. De leveringstermijn begint te lopen op de dag na verzending van de bestelling. De strikte naleving van de
leveringstermijn maakt een essentiële verplichting uit voor de leverancier. De leverancier zal in gebreke zijn door het louter
verstrijken van de leveringstermijn, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is.
In geval van niet-naleven van de leveringstermijnen en meer bepaald bij elke vertraging in de levering heeft onze
vennootschap het recht de volgende schadevergoeding te vorderen:
- 5% op de totale waarde van de bestelde goederen per aangevangen week vertraging in de levering met een maximum van 20%
op het bedrag van de bestelbon wanneer het bedrag van de bestelbon gelijk is aan of kleiner
is dan Eur. 1 250,00
- 3% op de totale waarde van de bestelde goederen per aangevangen week vertraging in de levering met een maximum van 15%
op het bedrag van de bestelbon tussen Eur. 1 250,00 en Eur. 3 750,00
- 2% op de totale waarde van de bestelde goederen per aangevangen week vertraging in de levering met een maximum van 10%
op het bedrag van de bestelbon tussen Eur. 3 750,00 en Eur. 7 500,00
- 1% op de totale waarde van de bestelde goederen per aangevangen week vertraging in de levering met een maximum van 5% op
het bedrag van de bestelbon boven Eur. 7 500,00
In geval van algeheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van levering, binnen de acht dagen die het vervallen van de bedongen
leveringstermijn volgen, behoudt onze vennootschap zich bovendien het recht voor de orders of de nog op orders te leveren saldi,
mits vooropzeg van acht dagen per aangetekend schrijven betekend, te annuleren, onverminderd haar recht op schadevergoeding
wegens niet-uitvoering binnen de bedongen leveringstermijn.

3. VERZENDING-VERZENDINGSBERICHT
De verzendingsmodaliteiten zullen in de bestelbon nader bepaald worden.

4. VERPAKKING
De leverancier garandeert een verpakking van de goederen, aangepast aan het gebruikte transportmiddel en de
bestelde goederen. Bij gebrek aan aangepaste verpakking, houden wij ons het recht voor de geleverde goederen
te weigeren. Behoudens andersluidende bepaling in de prijsopgave en in het verzendingsbericht dat de goederen vergezelt,
worden de verpakkingen als verloren beschouwd. Indien nochtans uitdrukkelijk wordt bedongen dat de verpakkingen aangerekend
worden, zullen ze aan de leveranciers worden teruggezonden en zullen laatstgenoemde
ons voor dezelfde waarde crediteren.
Elke verpakking bevat een etiket dat onze ontvangstdienst toelaat minstens de volgende gegevens te identificeren: de naam van de
leverancier, nummer van bestelling, productcode, gewicht, specifieke indicaties inzake manipulaties van de goederen en
voorzorgmaatregelen.
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5. PLANTEKENINGEN EN MODELLEN
De plantekeningen, patronen, clichés en modellen zullen ons te samen met de levering terugbezorgd worden,
zij blijven onze uitsluitende eigendom en mogen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet medegedeeld noch
gereproduceerd worden.

6. VERZEKERING
Behoudens andersluidende bepaling van onzentwege wordt de verzekering door de leverancier gedekt tot moment
van levering, ongeacht de gekozen incoterms.

7. LEVERING, IN ONTVANGSTNEMING, GOEDKEURING EN WAARBORG
Behoudens andersluidende bepaling van onzentwege worden de bestelde goederen geleverd en in ontvangst genomen in ons
magazijn gedurende onze normale openingsuren (08.30 – 12.00 en 13.30 – 17.00), volgens de
CIP (Antwerpen, duties paid) Incoterm (versie 2000).
Onze vennootschap behoudt zich het recht voor alle goederen of materialen waarvan de kenmerken niet overeenstemmen met
deze die in de bestelbon bedongen werden, of waarvan de kwaliteit van deze van een goedgekeurd monster afwijkt, aan de
leverancier op zijn kosten terug te zenden, zonder daarbij afbreuk te doen aan
het recht schadevergoeding te vorderen wegens niet-uitvoering van het contract. Het geleverde materiaal, evenals alle
wisselstukken en bijbehoren worden door de leverancier gewaarborgd vrij te zijn van alle materiële, constructie-, werkings- en
montagegebreken en, in het algemeen, van alle zichtbare en verborgen gebreken.
Alle kosten, in hoofdsom en bijkomende uitgaven, die voortspruiten uit wijzigingen, herstellingen of vervangingen van gebrekkig
bevonden stukken, zullen uitsluitend door de leverancier gedragen worden.
De leveranciers zullen de algehele last op zich nemen van de bedragen waarvoor wij eventueel zouden aangesproken worden uit
hoofde van schulden evenals voor schade, daarin inbegrepen gevolgschade en elke andere vorm van indirecte schade, verliezen of
welkdanige kosten ook. Eveneens de kosten, welkdanig ook, die voor onze vennootschap mochten voortspruiten uit het gebruik
van apparaten, delen van machines of gebrevetteerde werkwijzen in de levering vervat.

8. PRIJS, FACTUREN EN BETALING
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, zijn de prijzen aangeduid op onze bestelbon niet vatbaar voor herziening
of wijziging. De prijzen omvatten alle taksen, leveringskosten, transportkosten en verzekeringen tot de plaats van levering evenals
alle prestaties onder de overeengekomen Incoterm (versie 2000).
De facturen worden verstuurd naar het adres vermeld op de bestelbon en zijn naar onze keuze betaalbaar:
- hetzij netto op 60 dagen na het einde van de maand van levering, vastgesteld naar de datum van aankomst van de goederen in
ons magazijn;
- hetzij contant met 3% korting

9. GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN VAN LEGHORN-PERFRA BVBA.
Enkel de clausules van onze algemene aankoopvoorwaarden en van de bijzondere voorwaarden in de bestelbon
vermeld zijn van kracht. Alle andere voorwaarden, die voorkomen in de verkoopsbevestiging, facturen of andere bescheiden die
van onze leveranciers uitgaan, worden als nietig en zonder waarde beschouwd behalve diegene,
die uitdrukkelijk en schriftelijk door onze vennootschap werden aanvaard.

10. BEVOEGDE RECHTBANK
Het Belgische recht is toepasselijk op al onze aankopen. Ingeval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van
Antwerpen bevoegd.
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