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1. Aanvaarding
1.1. De koper aanvaardt onze algemene en bijzondere voorwaarden, die voorrang hebben
op elke andere contractuele bepaling, met inbegrip van de algemene voorwaarden
van de koper.
1.2. Elke bijzondere voorwaarde geldt uitsluitend voor de verkoop waarop zij van
toepassing is en sluit in geen geval de toepassing van onze algemene voorwaarden
uit, behalve in verband met de artikels van de algemene voorwaarden waarvan zij
afwijkt en op voorwaarde dat zij door de verkoper voor akkoord is ondertekend.
1.3. De bestelling of vraag naar een artikel eigendom van UNITED CAPS houdt de
aanvaarding in van haar specificatie. De specificatie wordt samen met de stalen
verstuurd of op vraag van de klant.
2. Intellectueel of industrieel eigendom.
2.1. De plannen of andere technische documenten die afkomstig zijn van de verkoper en
aan de koper worden overhandigd, zijn en blijven de volledige eigendom van de
verkoper. De koper verbindt zich ertoe hun streng vertrouwelijke karakter door zijn
werknemers te doen eerbiedigen. Zij mogen niet zonder het voorafgaande
schriftelijke akkoord van de verkoper aan derden worden medegedeeld of
overhandigd en mogen niet anders worden gebruikt dan in het kader van de
betrekkingen met de verkoper; ze zullen op het eerste verzoek van de verkoper
onmiddellijk worden teruggegeven. Elke reproductie of weergave, ook gedeeltelijk,
van deze documenten, op gelijk welke wijze, die zonder de schriftelijke toelating van
de koper gebeurt, is ongeoorloofde namaak. Het niet naleven van deze verplichting
kan van rechtswege tot de onmiddellijke ontbinding leiden door de koper, zonder
formaliteiten of gelijk welke procedure, van alle lopende orders, zonder afbreuk te
doen aan de schadevergoeding die de verkoper zou kunnen eisen.
3. Prijzen en orders
3.1. De prijzen en andere inlichtingen die in onze tarieven, offertes en catalogi worden
vermeld, zijn niet bindend en kunnen worden gewijzigd.
3.2. De prijzen worden vermeld zonder BTW en andere belastingen.
3.3. Onze offertes zijn onder voorbehoud van bevestiging. Zij zijn slechts bindend na
bevestiging onzentwege en na aanvaarding van de koper. Elke verkoopbevestiging
van onzentwege wordt geacht door de ontvanger aanvaard te zijn, met alle
bijzondere en algemene voorwaarden, indien wij binnen de 24 uur na de ontvangst
geen uitdrukkelijk verzet hebben ontvangen.
3.4. De orders worden uitgevoerd tegen de prijzen die gelden op de dag van de
bevestiging van het order onzentwege.
3.5. In het geval van prijsstijgingen van onze leveranciers, behouden wij ons het recht
voor de door de prijsstijging gerechtvaardigde vermeerdering op elk ogenblik toe te
passen op de orders of gedeelten van orders die nog niet zijn uitgevoerd.

3.6.

Indien het order wordt geannuleerd of opgeschort, berekenen wij de gemaakte
kosten en factureren wij ze aan de koper.

4. Leveringen
4.1. De leveringstijden die worden opgegeven zijn niet bindend: wanneer ze niet worden
nageleefd, heeft de koper niet het recht om schadevergoeding te eisen of het order
te annuleren.
4.2. Elke vertraging van de levering die aan de koper te wijten is, geeft ons het recht de
contractuele leveringstermijnen voor de nog te leveren hoeveelheden te verlengen en
om de door de vertraging veroorzaakte kosten te facturen, of om het order te
annuleren.
5. Vervoer : de goederen reizen steeds op risico van de ontvanger, zelfs bij franco verzending.

6. Goedkeuring – klachten
6.1. De goederen worden geacht goedgekeurd te zijn indien binnen de acht dagen na de
levering geen klacht met aangetekend schrijven is ontvangen.
6.2. Onze leveringen zijn onderworpen aan de gebruikelijke toleranties inzake hoeveelheid,
kwaliteit, kleur, inhoud, gewicht, afmetingen, monsters, verpakkingen, breuk enz.
6.3. De goederen mogen niet worden geretourneerd zonder de schriftelijke toelating van
de verkoper.
6.4. Kosten gerelateerd aan kwaliteit zullen niet gedekt worden door UNITED CAPS zonder
voorgaand schriftelijk akkoord.
7. Waarborgen – Aansprakelijkheid
7.1. De aansprakelijkheid en/of de waarborg van de verkoper zijn beperkt tot de
eenvoudige vervanging van de als gebrekkig erkende goederen. De verkoper kan in
geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerd gebruik van de verkochte
producten en voor de gevolgen van hun gebruik voor een ander doel dan dat
waarvoor ze bestemd zijn en waarvoor de koper ze heeft besteld.
7.2. De toepassingen van onze producten zijn zeer uitgebreid en de gebruiksvoorwaarden
kunnen verschillen van bedrijf tot bedrijf; daarom raden wij onze klanten aan om
steeds de nodige proeven uit te voeren voor de producten worden gebruikt.
7.3. De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor verlies van baten of voor bijzondere,
indirecte of gevolgschade.
7.4. Het voldoen aan reglementeringen die buiten de Europese wetgeving vallen is de
verantwoordelijkheid van de Klant.
8. Overmacht
8.1. In het geval van toeval of overmacht, behouden wij ons het recht voor de orders te
annuleren of hun uitvoeringstermijn te verlengen.
8.2. De termen toeval en overmacht worden in de ruimste betekenis geïnterpreteerd en
omvatten onder meer: stakingen, verstoring van de bevoorrading, machinebreuk en
alle andere toevallige gebeurtenissen, zonder de noodzaak om te onderzoeken of de
gebeurtenis onvoorzienbaar of onvermijdelijk was, indien zij de uitvoering heeft
verhinderd of vertraagd.

9. Bijzondere bepalingen
9.1. Elk order volgens door onze klanten geleverde plannen, modellen of merken, wordt
uitgevoerd op hun risico aangaande de eventuele rechten van derden op de plannen,
modellen en merken.
9.2. Onze bijzondere voorwaarden kunnen een exclusiviteitsclausule voor een model ten
voordele van een koper omvatten. In dit geval zal de exclusiviteitsclausule altijd
onderworpen zijn aan de aankoop van de voorziene minimale hoeveelheden per jaar,
tenzij anders bepaald.
9.3. Indien gedurende een termijn van 5 jaar geen enkele bestelling wordt genoteerd die
verband houdt met een uitrusting, kan de verkoper na ingebrekestelling zonder
rechtvaardiging over de uitrusting beschikken en ze indien nodig vernietigen.
10. Betalingen
10.1. De betalingen worden verricht op 30 dagen na de factuurdatum.
10.2. Elke betalingsachterstand levert van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
achterstalligheidsrente op die gelijk is aan het disconto van de Europese Centrale
Bank, vermeerderd met 4%, met een minimum van 15%. In alle gevallen zal een
vaste minimumvergoeding van 375,00 euro verschuldigd zijn.
10.3. De op de onbetaalde bedragen verschuldigde rente wordt gekapitaliseerd. Ze worden
vermeerderd met de inningskosten.
10.4. Wanbetaling op de vervaldag van een factuur of een wissel geeft ons het recht de
uitvoering van alle lopende contracten op te schorten en maakt de betaling van
andere nog niet betaalbare facturen of wissels onmiddellijk opeisbaar.
10.5. De verkoper kan op elk ogenblik waarborgen vanwege de koper eisen. De weigering
om waarborgen te geven, verleent ons het recht om de contracten of orders geheel
of gedeeltelijk te annuleren.
10.6. Bovendien wordt elke levering onderbroken tot de volledige betaling van de reeds
geleverde goederen.
11. Uitdrukkelijke ontbindende clausule:
11.1. Bij wanbetaling bij het vervallen van een factuur, wissel enz., zal de verkoop van
rechtswege ontbonden zijn na een termijn van 10 dagen vanaf de desbetreffende
ingebrekestelling van de koper.
12. Voorbehoud van eigendom
12.1. De goederen blijven ons eigendom tot de koper zijn verplichtingen volledig heeft
uitgevoerd.
12.2. De levering van de goederen gebeurt met overdracht van het risico aan de koper.
Deze laatste neemt de verkochte goederen bij de levering in bewaring en is
aansprakelijk voor schade.
13. Geschillen
13.1. Eventuele geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de
plaats waar de vennootschap van de verkoper zich bevindt. Alleen de wetgeving van het
land waar de vennootschap van de verkoper zich bevindt is van toepassing.

