TPM 9001 S.P.R.L. – ALGEMENE VOORWAARDEN
I. Inleiding
1. Iedere keer dat, in het kader van deze Algemene Voorwaarden, de uitdrukking « schriftelijk » gehanteerd wordt, verwijst dit
hetzij naar een door beide partijen ondertekend document, hetzij naar een brief, een fax, een mail of naar elk ander door
partijen overeengekomen middel.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn als enige van toepassing, bij uitsluiting van de algemene en/of bijzondere voorwaarden
van de Koper. Elke bestelling impliceert de volledige aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

II. Levering et overdracht van de risico’s
3. Behalve een bijzondere tegenstrijdige overeenkomst, zijn de contractuele leveringstermijnen louter indicatief en kunnen zij
geen aanleiding geven tot schadevergoedingen bij laattijdigheid.
4. Behalve een tegenstrijdige overeenkomst, geschiedt de overdracht van de koopwaren op risico van de Koper, zelfs in geval
van franco-levering.
5. Behalve indien een speciale verpakking noodzakelijk is, zullen geen bijkomende kosten aan de Koper gevraagd worden.
6. Indien de Koper voorziet dat hij op de leveringsdatum de levering van het Goed niet zal kunnen aanvaarden, moet hij daar
de Leverancier van inlichten, en dit ten laatste drie dagen voor de leveringsdatum, met vermelding van het motief en, indien
mogelijk, de datum waarop hij de levering zal kunnen aanvaarden. Indien de Koper, op de leveringsdatum, de levering niet
kan aanvaarden, zal de Leverancier op kosten van de Koper alle nodige maatregelen treffen teneinde het Goed te stockeren.
7. Behalve indien de Koper onmogelijk de levering kan ontvangen omwille van een motief dat binnen de toepassing van
clausule 24 valt, kan de Leverancier schriftelijk de koper in gebreke stellen de levering binnen een ultieme en redelijke termijn
te ontvangen.
Indien, omwille van een motief waarvoor de Leverancier niet verantwoordelijk is, de Koper de levering niet binnen
voornoemde termijn ontvangt, kan de Leverancier het contract schriftelijk, in zijn geheel of gedeeltelijk, ontbinden. De
Leverancier heeft recht op een vergoeding van de verliezen die hij door de schuld van de Koper heeft geleden. Deze
vergoeding mag de verkoopprijs van het gedeelte van het goed dat door de ontbinding getroffen wordt niet overschrijden.
8. De Koper is verplicht de conformiteit van de koopwaren bij de ontvangst na te gaan, onder andere de dimensies, de
kwantiteit, het materiaal, de afwerking, etc... Op straffe van uitsluiting moet elke klacht aangaande de leveringen schriftelijk en
binnen een termijn van acht kalenderdagen vanaf de leveringsdatum geformuleerd worden.

III. Betaling
9. Behalve een tegenstrijdige overeenkomst, gelden de offertes enkel als inlichtingen. De in onze catalogus vermelde prijzen
en/of tarieven maken geen verbintenis uit en mogen zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden.
10. De prijzen worden netto bedoeld. Alle belastingen en verzendingskosten zijn ten laste van de Koper.
11. Behalve een tegenstrijdige overeenkomst, worden de betalingen binnen dertig dagen na de factuurdatum gedaan.
12. Indien, op het tijdstip van de vervaldatum van de factuur, de Koper niet betaald heeft, heeft de Leverancier recht op
nalatigheidintresten, zonder voorafgaande ingebrekestelling, vanaf de dag waarop de betaling moest geschieden. De
rentevoet daarvan wordt tussen de partijen overeengekomen. Indien daarover geen afspraak tussen partijen bestaat, zal de
rentevoet 10% per jaar zijn. Ingeval van achterstallige betaling, mag de Leverancier, na de Koper schriftelijk te hebben
gewaarschuwd, de uitvoering van de overeenkomst tot de ontvangst van de betaling opschorten.
13. Ingeval van niet betaling van de factuur op de vervaldatum, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege met een
vergoeding gelijk aan 15 % van het bedrag van de factuur verhoogd worden, met een minimum van 75 €, onverminderd de
mogelijkheid voor de Leverancier om de terugbetaling van de gerechtelijke kosten of de diverse betaalde rechtsplegingkosten
te eisen.
14. Bij gebreke aan betaling van een factuur op de vervaldatum, behoudt de Leverancier zich het recht voor om de rekening
van de Koper af te sluiten en om de opeisbaarheid van het verschuldigde saldo te vorderen. Bij gelegenheid, behoudt de
Leverancier zich het recht voor om de lopende kopen op te zeggen of op te schorten, zonder enige voorafgaande
waarschuwing en onverminderd de mogelijkheid voor de Leverancier om een vergoeding te vorderen.
15. De door een vertegenwoordiger of door een personeelslid van de Fabrikant en/of van de Leverancier gemaakte afspraken
en beloftes zijn enkel geldig voorzover ze zowel door de Koper als door de Leverancier schriftelijk bevestigd worden.
16. De vertegenwoordigers van de Leverancier alsmede die van de Fabrikant mogen in geen geval het bedrag van de
facturen innen.
17. Geen disconto of korting, onder welke vorm dan ook, zal door de Leverancier aanvaard worden.
18. Op straffe van verval, moet elke klacht aangaande de facturen schriftelijk binnen een termijn van acht kalenderdagen
vanaf de datum van hun ontvangst geformuleerd worden.

IV. Eigendomsvoorbehoud
19. Het product blijft de eigendom van de Leverancier tot de volledige betaling van zijn prijs. De geleverde koopwaren zullen
niet in pand of in enige waarborg gegeven kunnen worden tot de volledige betaling van de prijs. Deze clausule trekt de
overdracht van de risico’s niet in twijfel, dewelke op de Koper blijven rusten.

V. Verantwoordelijkheid van de Fabrikant
20. Wanneer de Producten aan de Leverancier door de Fabrikanten, voor wie de Leverancier een dienst uitvoert die de
bewaring, de bereiding van bestellingen, de levering en de facturering inhoudt, toevertrouwd worden, zal de
verantwoordelijkheid van de Leverancier op geen enkel moment in vraag gesteld worden, noch wat de aard van de verkochte
goederen betreft, noch wat het gebruik betreft dat daarvan wordt gemaakt.
21. De Fabrikant is als enige verantwoordelijk voor het op de markt brengen van de Producten en voor de aan de Koper
verleende commerciële voorwaarden.
22. Voor elke handelstransactie zal de Leverancier de voorschriften van de Fabrikant naleven.

VI. Verdeling van de verantwoordelijkheden in geval van een door het product aangerichte schade
23. De Leverancier zal niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de wijze waarop de Koper het product na de
levering gebruikt; in het bijzonder als de Koper, vanwege een niet met de gebruiksaanwijzing of de goede praktijk-regels
overeenstemmend gebruik, schade bij een derde veroorzaakt.
Indien de Leverancier een verantwoordelijkheid voor schade van zulke aard oploopt, wordt de Koper tot het vergoeden, het
verweren en het vrijwaren van de Leverancier gehouden.
Indien een vordering tot schadevergoeding, op basis van de in dit beding beschreven gronden, door een derde tegen een van
de partijen wordt ingediend, zal deze laatste de andere partij schriftelijk verwittigen.

VII. Overmacht
24. Elke partij zal het recht hebben om het contract op te zeggen of de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten in de
mate dat deze uitvoering verhinderd wordt of onredelijk duur wordt omwille van volgende omstandigheden : arbeidsconflicten
alsmede alle andere buiten de controle van iedere partij gelegen omstandigheden zoals : brand, oorlog, algemene mobilisatie,
opstand, opeising, beslag, embargo, energiebeperkingen, en de door zulke omstandigheden veroorzaakte gebreken aan
leveringen of laattijdige leveringen van onderleveranciers.

VIII. Vervroegde niet-uitvoering
25. Niettegenstaande de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden aangaande de opschorting of de opzegging
van het contract, heeft elke partij het recht om de uitvoering van haar contractuele verplichtingen op te schorten wanneer er
duidelijk uit de omstandigheden af te leiden valt dat de andere partij in de onmogelijkheid verkeert haar eigen verbintenissen
uit te voeren.
IX. Bijzondere voorwaarden
26. Op aanvraag zal de Leverancier gratis zijn bijstand alsmede technische raad verlenen voor het gebruik door de Koper
van zijn producten, zonder verplichting of verantwoordelijkheid in zijn hoofde. Dat geldt evengoed wat het gebruik en het
bekomen resultaat betreft. Geen waarborg wordt door de Leverancier gegeven aangaande de geschiktheid of de duur van de
werking van de geleverde goederen, wat de omstandigheden van het gebruik ook mogen zijn, zelfs indien deze laatsten door
de Leverancier gekend waren.
27. De door de Koper als niet-conform beschouwde koopwaren zullen niet het voorwerp uitmaken van een vergoeding, noch
voor de diensten, noch voor geen enkel verlies dat het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg van een gebrek is, behalve
indien deze koopwaren terugbezorgd worden en door de Leverancier als gebrekkig erkend worden. In dat laatste geval zullen
zij, voor zover mogelijk, zoals aanvankelijk besteld, vervangen worden.
28. De Koper zal de Leverancier vergoeden voor alle uitgaven, kosten, veroordelingen en andere betalingen die de
Leverancier zou hebben kunnen oplopen ingevolge een overtreding door de Koper van elk beschermd brevet, tekening of
model ten gevolge van een door de Leverancier op basis van gegeven specificaties uitgevoerd werk.
29. De hierboven voorziene beperkingen aangaande verplichtingen en een of andere schadevergoeding worden door partijen
als redelijk beschouwd, doch, in het geval dat deze beperkingen of verplichtingen nietig zouden worden verklaard,
bijvoorbeeld als zij gedeeltelijk of in hun geheel geschrapt worden of als de toepassingsperiode gewijzigd wordt, zullen deze
zelfde beperkingen van toepassing zijn tengevolge van de tegenwijzigingen die noodzakelijk geacht zullen worden om deze
weer geldig en toepasselijk te maken.

X. Geschillen en toepasselijk recht
30. In geval van geschil tussen partijen over een bedrag dat de som van 2.500.000 € overschrijdt aangaande de geldigheid,
de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst, dat niet minnelijk opgelost zou kunnen worden, zullen de partijen dit
geschil trachten op te lossen door de bemiddeling, conform het bemiddelingsreglement van de Brussels Business Mediation
Center, afgekort BBMC, Louisalaan 500 te 1050 Brussel (Tel: +32 (0)2 3730876 Fax: +32 (0)2 3755969 Email:

info@bbmcmediation.be http://www.bbmcmediation.be).
De bemiddeling zal ten laatste 15 dagen na de door de ene partij aan de andere partij kennisgegeven bemiddelingsaanvraag
beginnen en de bemiddelingsduur zal 30 kalenderdagen niet mogen overschrijden, tenzij uitdrukkelijk akkoord van de partijen.
31. In geval van mislukking van de bemiddeling, zullen enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Namen
(België) bevoegd zijn.
32. Dit contract, de onenigheden en geschillen die daaruit zouden voortvloeien alsmede het beslechten van dezen, zullen aan
het Belgische recht onderworpen worden.
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