ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden gesloten door DENICOL MOTOR OILS nv en maken er deel van
uit, behoudens uitdrukkelijk, schriftelijk andersluidend beding. Door de bestelling erkent de contractant van onderhavige voorwaarden
kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden van de contractant.
Indien één of meerdere punten uit deze overeenkomst nietig zouden worden verklaard of onuitvoerbaar blijken, heeft dit geen wijziging tot
gevolg voor de andere punten van deze algemene voorwaarden. Dit zal in geen geval een reden kunnen uitmaken om deze voorwaarden als
nietig te beschouwen.

2.

Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van DENICOL MOTOR OILS nv. Tenzij anders vermeld, zijn de facturen
integraal betaalbaar binnen de maand na factuurdatum. De facturen wordt geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na
ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist. In geval van vertraging of laattijdigheid der betaling zal door het enkele feit van het
vervallen van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest t.b.v. 10 % per jaar verschuldigd zijn vanaf vervaldag,
alsook een forfaitaire schadevergoeding t.b.v. 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 100,00 EUR. Eventuele uitzonderlijk
toegestane kortingen vervallen automatisch indien de betalingstermijnen niet werden gerespecteerd.

3.

Bij bestelling van van één of meerdere koopwaarden, die (tezamen) het bedrag van 50,00 EUR niet overschrijden, zal een supplement van
15,00 EUR aangerekend worden wegens adminstratieve kosten. De prijzen die worden medegedeeld aan de contractant zijn inclusief deze
forfaitaire som.

4.

De waren worden na verkoop niet teruggenomen noch omgeruild. In geval van uitzonderlijke afwijking op dit principe, worden de eruit
voortvloeiende kosten aan de contractant gefactureerd.

5.

DENICOL MOTOR OILS behoudt zich het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van een bestelling, een door haar bepaalbare som te
eisen van de contractant als voorschot en/of als waarborg voor de goede uitvoering van zijn verbintenis, welke som geenszins hoger mag zijn
dan het totale factuurbedrag voor de desbetreffende prestaties. De weigering van de contractant om aan deze betaling te voldoen, geeft
DENICOL MOTOR OILS het recht haar prestaties betreffende de ganse verkoop of, na gedeeltelijke uitvoering, het nog uit te voeren gedeelte
op te schorten, en dit zonder voorafgaandelijke kennisgeving. DENICOL MOTOR OILS heeft bovendien het recht om de overeenkomst
desgevallend kosteloos te laten ontbinden.

6.

De leveringskosten zijn, tenzij anders is bepaald, steeds voor rekening van de contractant. De verzending, ongeachte de wijze van vervoer,
gebeurt steeds op risico van de contractant, ook in het geval van levering en zelfs indien de vrachtbrieven zouden vermelden dat alle schade
gedurende het transport voor rekening van de afzender is. Laattijdige leveringen kunnen geen aanleiding geven tot om het even welke
schadevergoeding.

7.

De ledige verpakkingen worden binnen een termijn van vier maanden teruggenomen aan de daarvoor voorziene prijzen voor zover zij geen
andere waren hebben ingehouden dan waartoe zij bestemd zijn, en voor zover zij leeg en in goede staat teruggezonden zijn.

8.

De koopwaren worden verkocht, ontvangen en aanvaard in onze magazijnen, zelfs wanneer de verzendingen worden geleverd. Desgevallend
kan de contractant de goederen voor de verzending ter magazijn nazien/onderzoeken. Indien de contractant zulks niet doet alvorens het
verzendingsbevel te geven, wordt de verzending uitgevoerd, en worden de koopwaren geacht te zijn aanvaard door de contractant van zodra
deze geladen zijn.
Alle goederen en diensten worden geacht te worden aanvaard door de contractant, behoudens protest zoals hierna wordt beschreven. De
protesten dienen verplicht te geschieden via aangetekend schrijven. Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij onderzoek van de goederen
en diensten ter magazijn te worden geprotesteerd. Verborgen gebreken dienen te worden geprotesteerd binnen 8 dagen na ontdekking of
na het moment dat men normalerwijze het gebrek had moeten ontdekken.
Indien de klacht door DENICOL MOTOR OILS wordt aanvaard, behoudt DENICOL MOTOR OILS zich het recht voor te kiezen tussen hetzij
betaling van een billijke schadevergoeding, niet hoger dan de factuurvoorwaarden van de geleverde en gebrekkige goederen, hetzij de
kosteloze vervanging van deze goederen na terugzending van de betreffende goederen in originele toestand, met uitsluiting van om het even
welke andere vergoeding of ontbinding. Deze waarborg dekt evenwel niet:
onjuiste of onoordeelkundige ingebruikname of gebruik
de schade veroorzaakt door overmacht;
een handeling of opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden;
De vrijwaringsplicht tov. de gebreken in de geleverde goederen vanwege de DENICOL MOTOR OILS strekt zich in ieder geval niet verder uit
dan deze van de leveranciers van de DENICOL MOTOR OILS met een maximum termijn van 30 dagen na levering.

9.

DENICOL MOTOR OILS, noch haar aangestelden, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door (gebruik van de)
koopwaren, noch voor schade bij de klant, noch voor schade aan derden, behoudens in geval van haar opzet en/of grove schuld. In geen
enkel geval zal de gehoudenheid van DENICOL MOTOR OILS hoger kunnen zijn dan het factuurbedrag voor de geleverde koopwaren.

10.

De door onze handelsagenten of -vertegenwoordigers behandelde zaken zijn slechts bindend na bevestiging van DENICOL MOTOR OILS aan
de contractant. Handelsagenten of -vertegenwoordigers zijn niet gerechtigd rekeningen te innen zonder volmacht.

11.

Tot aan de volledige betaling door de contractant, met inbegrip van de intresten en kosten, en tot aan de afwikkeling van alle verplichtingen
in hoofde van de contractant voortkomende uit de overeenkomst, blijven al de goederen en materialen eigendom van DENICOL MOTOR
OILS. DENICOL MOTOR OILS houdt zich het recht voor al de goederen terug op te halen bij niet-betaling en de verdere prestaties op te
schorten, zelfs deze voortvloeiende uit een andere offerte / bestelling dan de kwestieuze. Het risico m.b.t. deze goederen ligt evenwel reeds
bij de contractant vanaf levering ter magazijn en/of verzending.

12.

Alle schuldvorderingen en schulden die uit de commerciële relatie tussen DENICOL MOTOR OILS enerzijds en de medecontractant anderzijds
zijn ontstaan, moeten als samenhangend worden beschouwd, zodat schuldvergelijking mogelijk blijft niettegenstaande cessie of een
toestand van samenloop. In geval van beslag, faillissement of enige andere toestand van samenloop in hoofde van de medecontractant,
wordt elke schuldvordering van DENICOL MOTOR OILS op de medecontractant onmiddellijk opeisbaar.

13.

In geval van betwisting, wordt de voorkeur gegeven aan de aanduidingen voorkomende op de vrachtbrieven en de ontvangstbewijzen van
vervoer.

14.

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen.
Indien het geschil behoort tot de bevoegdheid van de Vrederechter, is de Vrederechter van Kapellen bevoegd. Al onze overeenkomsten
worden beheerst door het Belgische recht.

