Algemene voorwaarden Atrex Bvba, Albert Quintinlaan 5 te 3900 Overpelt.
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop of levering of uitvoering van goederen en diensten door Atrex en maken integrerend deel
uit van de afgesloten overeenkomst of de geplaatste bestelling, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant. Door het plaatsen van een
bestelling bevestigt de klant-ondernemer (d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn
verenigingen, in de zin van art. I.1,2° WER) wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze integraal te aanvaarden door
ondertekening ervan of door ondertekening van de bestelbon, offerte of orderbevestiging. De klant-ondernemer en de klant-consument worden
gezamenlijk ook klant genoemd.
Offertes van Atrex zijn louter indicatief en niet bindend. Atrex is enkel gebonden door een bestelling van de klant na schriftelijke bevestiging ervan door
Atrex. Elke wijziging in een order is voor rekening van de klant. Eventuele of beweerde onjuistheden in onze orderbevestiging dienen, op straf van verval,
schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen 8 dagen na datum van deze bevestiging. In geval van wijziging of annulatie van een bevestigde bestelling is
de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30 % van de verkoopprijs excl. btw, onverminderd de mogelijkheid voor Atrex om de
uitvoering van de overeenkomst te vorderen en/of haar hogere schade te bewijzen en te verhalen op de klant.
Veranderingen, bijkomende herstellingen of meerwerken ten opzichte van de oorspronkelijke bevestigde bestelling kunnen door Atrex aanvaard en
uitgevoerd worden mits wijziging van de oorspronkelijk geformuleerde contractuele voorwaarden, waaronder de prijs, de betalingsvoorwaarden en de
uitvoeringstermijn, en dit aan de hand van de op dat moment geldende stukprijzen van Atrex.
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen gebeuren onze leveringen steeds af fabriek op de zetel van Atrex en is het transport steeds
voor rekening en voor risico van de klant. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op het moment van de (verwittiging van) levering.
De klant is ertoe gehouden het geleverde of herstelde goed af te halen binnen de 24 uur na daartoe verwittigd te zijn. Indien de klant nalaat zijn goed af te
halen zal vanaf de tweede werkdag na de verwittiging een forfaitair staangeld aangerekend worden aan 9 € excl. btw per kalenderdag. De klant zal erover
waken geen voorwerpen in het voor herstelling of onderhoud aangeboden goed achter te laten. In alle geval doet de klant afstand van verhaal tegenover
Atrex Bvba voor mogelijke verdwijning of beschadiging van toch in het goed achtergelaten voorwerpen. De klant is ten aanzien van Atrex aansprakelijk voor
alle schade die Atrex zou lijden als gevolg van dergelijke achtergelaten voorwerpen of andere tekortkomingen.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door ons opgegeven leveringstermijnen ten aanzien van de klant-ondernemer steeds benaderend doch
nooit bindend. Bij overschrijding van de opgegeven leveringstermijn kan de bestelling niet worden geannuleerd en is er geen boete of schadevergoeding
verschuldigd door Atrex, tenzij dit door ons in het bijzonder en schriftelijk is overeengekomen.
Alle voertuigen en andere goederen worden door Atrex geleverd in de staat waarin ze zich bevinden, waarvan de klant erkent volledige kennis te hebben
voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst. De klant wordt geacht de voertuigen en andere goederen meteen na levering te controleren. Alle
zichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, bij aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht binnen 24 uur na de levering. Voor verborgen
gebreken bedraagt de termijn 15 dagen na ontdekking ervan. Onder voorbehoud van wetgeving van dwingend recht en/of van openbare orde is de
aansprakelijkheid van Atrex beperkt als volgt:
Atrex kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de geleverde goederen en/of diensten door de klant,
waaronder doch niet beperkt tot onaangepast, foutief of schadelijk gebruik en gebruikelijke slijtage.
In geen geval kan de aansprakelijkheid van Atrex zich uitstrekken tot onrechtstreekse schade, zoals financiële of commerciële verliezen, gederfde
winst, verlies van cliënteel of aanspraken van derden.
Iedere mogelijke aansprakelijkheid van Atrex vervalt automatisch wanneer de door Atrex geleverde goederen verwerkt, bewerkt, geïncorporeerd,
vermengd, aangepast en/of hersteld worden door de klant of door derden.
Onze aansprakelijkheid kan niet ingeroepen worden wanneer het geleverde goed overeenkomt met de bestelling en/of wanneer het goed niet geschikt
is voor speciale doeleinden waartoe het door de klant bestemd wordt.
De aansprakelijkheid van Atrex is in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag, en slechts ten belope van het effectief door de klant betaalde bedrag.
Deze bepaling doet geen afbreuk aan de dwingende wettelijke bepalingen (i) inzake de wettelijke garantie voor de klant-ondernemer voor verborgen
gebreken overeenkomstig art. 1641 e.v. B.W., en aan (ii) de wettelijke garantie voor de klant-consument overeenkomstig art. 1649bis e.v. B.W., met dien
verstande dat deze garantietermijn in ieder geval is beperkt tot 1 jaar na levering en elk gebrek moet door de klant-consument in ieder geval binnen twee
maanden na de ontdekking ervan per aangetekend schrijven te worden gemeld aan Atrex. De wettelijke garantie geldt in geen geval voor gebreken die
werden vermeld op de voertuigfiche, offerte, bestelling, orderbevestiging en/of factuur, en voor gebreken die de klant wordt geacht te hebben gekend en
aanvaard bij de aankoop.
Alle vermelde prijzen voor de klant-ondernemer zijn exclusief btw en andere taksen, lasten en kosten waaronder transport-, verzekerings- en
leveringskosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Prijzen, mondeling opgegeven alsook in prijslijsten en catalogussen, o.a. op de website, en in
offertes zijn zuiver informatief en verbinden ons niet. Prijzen en kortingen kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. Uitsluitend de prijzen
vermeld op de orderbevestiging binden Atrex, onder voorbehoud van prijswijzigingen ten gevolge van onvoorziene werkzaamheden. Om ontvankelijk te
zijn dienen alle klachten en protesten omtrent facturatie binnen de 8 dagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven in ons bezit te zijn
Tenzij anders overeengekomen zijn de facturen contant en zonder korting betaalbaar binnen de 8 dagen na de factuurdatum. In geval een factuur niet
uiterlijk op haar vervaldag betaald is zal onmiddellijk en van rechtswege en zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is een verwijlintrest
verschuldigd zijn op jaarbasis op het openstaande bedrag aan het percentage van de wettelijke rentevoet bij handelstransacties, verhoogd met 5 %.
Eveneens van rechtswege en zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is zal in een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het
openstaande saldo met een minimum van 125 € verschuldigd zijn door de klant-ondernemer. Bij laattijdige betaling van één factuur door de klantondernemer worden alle overige, zelfs niet-vervallen, openstaande facturen onmiddellijk van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling
opeisbaar.
In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft Atrex het recht om de afgifte van goederen van de klant die nog in haar bezit zijn, ook al
betreffen die een andere, zelfs betaalde of nog niet vervallen factuur, te weigeren zolang de onbetaalde factuur onvoldaan blijft.
De door Atrex geleverde goederen blijven de eigendom van Atrex tot op het tijdstip van algehele betaling van de prijs door de klant, met inbegrip van alle
eventuele kosten, interesten en forfaitaire schadevergoedingen. Het eigendomsvoorbehoud gaat ook van rechtswege over op de vorderingen of de
herverkoopprijs die ontstaan uit doorverkoop van de geleverde goederen door de klant. Indien de klant zijn financiële verplichtingen niet nakomt of indien
de klant verwikkeld is in een procedure van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, beslag, onvermogendheid of enige andere vorm van samenloop, heeft
Atrex het recht de niet-betaalde goederen te allen tijde van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen of terug te eisen, waar
deze zich ook mogen bevinden, en dit onverminderd haar overige rechten en rechtsmiddelen.
Atrex is niet aansprakelijk in geval van overmacht of vreemde oorzaak, zoals doch niet beperkt tot uitzonderlijke weersomstandigheden, brand,
overstroming, stakingen, bevoorradings- of leveringsproblemen, enz. welke Atrex of haar toeleveranciers treffen. Worden eveneens als overmacht
beschouwd, omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst door Atrex onmogelijk maken, of zo onredelijk moeilijk dan wel onredelijk lang dat de
uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer onder dezelfde voorwaarden kan worden afgedwongen.
De nietigheid van (een deel van) de bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt geenszins de nietigheid van de andere (delen van) bepalingen met
zich mee. Indien (een deel van) een van de bepalingen ongeldig of onafdwingbaar zou blijken, zal deze bepaling, of het deel ervan, van rechtswege worden
vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de bedoeling van de partijen het meest benadert.
Door het opvragen van een offerte en/of het plaatsen van een bestelling bij Atrex, verleent de klant uitdrukkelijk en ondubbelzinnig de toestemming dat
zijn persoonsgegevens door Atrex verwerkt mogen worden conform de voorschriften van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de Privacywet). De persoonsgegevens van de klant die verwerkt worden, zijn onder
meer: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens. Atrex zal de persoonsgegevens van de klant enkel verwerken voor de volgende
doeleinden: klantenadministratie, verwerking en opvolging van bestellingen. Atrex zal de persoonsgegevens van de klant niet doorgeven aan enige derde
persoon. De klant heeft steeds het recht zijn of haar gegevens in te kijken, in voorkomend geval, op verbetering van deze gegevens die op hem of haar
betrekking zouden hebben.
Alle overeenkomsten en relaties tussen Atrex en de klant worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid
van de rechtbanken te Hasselt.

