VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DYKA PLASTICS N.V.
ALGEMEEN
Artikel 1.
1. Al onze offertes zijn vrijblijvend.
2. Orders zijn voor ons slechts bindend, indien en voorzover ze schriftelijk door ons zijn bevestigd.
3. Generlei bedingen, afspraken of regelingen gelden als overeenkomsten of kunnen ons, uit welke
hoofde ook binden, indien en voorzover zij niet schriftelijk door ons zijn erkend of bevestigd.
PRIJZEN
Artikel 2.
1. Alle orders worden door ons aanvaard onder de voorwaarden dat de prijzen en/of verminderingen
en/of verkoopcondities te allen tijde door ons gewijzigd kunnen worden.
2. Iedere onuitgevoerde order of gedeelte daarvan zal tegen gewijzigde prijzen en/of verminderingen
en/of verkoopcondities worden uitgevoerd, behoudens het recht van de koper om bij dusdanige
wijzigingen nog niet uitgevoerde orders of gedeelten daarvan binnen 8 dagen na datum der
kennisgeving van de wijziging aan koper te verbreken.
LEVERING
Artikel 3.
1. Alle leveringstijden zijn vrijblijvend en gaan nimmer in voordat de order schriftelijk door ons is
bevestigd en alle voor de uitvoering daarvan benodigde gegevens volledig in ons bezit zijn.
2. Levering ener bestelling kan door ons geschieden in gedeelten, naarmate de goederen gereed zijn
en in dit geval dienen onze facturen binnen de overeengekomen betalingstermijn te worden voldaan.
De leveringstijd wordt zoveel mogelijk in acht genomen, zonder dat de koper wegens overschrijding
daarvan recht op weigering van goederen of schadevergoedingen heeft.
3. Klachten betreffende leveringen op de geleverde goederen moeten binnen 8 dagen na ontvangst
der goederen bij ons worden ingediend. Na verloop van deze termijn kunnen zij niet meer in
behandeling worden genomen.
4. De ontvangst of betaling der goederen mag wegens overschrijding van een leveringstermijn
nimmer geweigerd worden.
5. Indien het, tengevolge van welke omstandigheden dan ook niet mogelijk is een bestelling geheel of
gedeeltelijk uit te leveren, kan de koopovereenkomst door ons worden geannuleerd zonder dat de
koper deswege enig recht op schadevergoeding heeft.
6. Voor levering beneden 250 € netto factuurbedrag zullen vracht- en administratiekosten
aangerekend worden.
BETALING
Artikel 4.
Betaling van de gezonden facturen moet geschieden uiterlijk na verloop van 30 dagen na
factuurdatum. Blijft de koper na aanmaning onzerzijds met de betaling van de koopprijs in gebreke of
mocht, ook na aangegane verplichting, gegronde twijfel aan de volkomen kredietwaardigheid van een
koper ontstaan, dan zijn wij gerechtigd waarborgen te verlangen of alle verdere leveranties,
onverschillig uit welke contracten, te staken en de desbetreffende contracten als ontbonden te
beschouwen, onverminderd ons recht op schadevergoeding deswege.
Vertraging bij verdere levering en andere gevolgen ontstaan uit het door de koper verstrekken van
waarborgen zijn geheel voor rekening en risico van de koper. Ook wordt de koopsom van reeds
geleverde goederen direct opvorderbaar.
In geval van laattijdige betaling zullen moratoire intresten aangerekend worden tegen de intrestvoet
zoals bepaald in art. 5 van de Wet Betalingsachterstand handelstransacties van 2 augustus 2002,
vermeerderd met 2 %, zulks van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bovendien zal de
schuldenaar in dat geval naast de moratoire intresten een vergoeding verschuldigd zijn van 10 % op
de hoofdsom ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de nietbetaling, onverminderd het recht om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke
invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling en onverminderd het recht van ons om een
schadevergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de nietbetaling.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
Artikel 5.
Onverminderd kopers risico met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op
de geleverde goederen voor. Ditzelfde geldt, indien de koper bij wissel of andere handelspapieren
voor de koopsom heeft geaccepteerd, dan wel deze laatste in een rekeningcourant of saldibiljet is
opgenomen of verwerkt. In dit geval strekt het door ons voorbehouden eigendomsrecht tot zekerheid
voor onze aanspraken op het saldo.
AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 6.
Wij zijn slechts aansprakelijk voor gebreken aan onze goederen tengevolge van materiaal- en
fabricagefouten. Indien klachten over zodanige gebreken door ons gegrond worden bevonden zullen
wij - te onzer keuze – hetzij de gebreken op onze kosten ter plaatse of elders herstellen, hetzij na
terugontvangst der gebrekkige goederen zonder prijsverhoging vervangende goederen leveren, hetzij
onder teruggave van de koopsom en na terugontvangst der gebrekkige goederen de overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden verklaren; één en ander zonder dat wij gehouden zijn
tot vergoeding van kosten, schaden en intresten welke aan herstel, verwijdering of vervanging door
koper en/of derden zijn verbonden of welke als direct of indirect gevolg van gebreken aan onze
goederen voor koper en/of derden ontstaan. Tot vergoeding van kosten, schaden en intresten,
welke als direct of indirect gevolg van door ons gegeven adviezen, van gebreken aan onze goederen
of van het enkel toepassen of gebruiken van onze goederen voor koper en/of derden ontstaan, zijn wij
niet verplicht.
GESCHILLEN
Artikel 7.
In geval van betwisting zijn zowel het Belgisch recht als de Belgische rechtbanken van onze
hoofdzetel bevoegd om hiervan kennis te nemen.

