
ALGEMENE VERKOOPS – EN LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door H &V
Chemicals N.V. gerealiseerde verkopen, ongeacht de aard van de goederen die het voorwerp
uitmaken van de transactie of van de identiteit van de verkoper.

2. Offertes, prijzen en vervoerkosten

Alle offertes van H & V zijn vrijblijvend.
De prijzen en andere samenstellende elementen van de bestelling zijn enkel ten indicatieve
titel gegeven en verbinden H & V in generlei opzicht.
De goederen worden gefactureerd aan de prijs die geldt op de dag van de levering.
Onze prijzen zijn franco (vrachtvrij).

3. Betaling en strafbeding

Betaling door de koper dient plaats te vinden op de datum en volgens de modaliteiten door
H & V voorgeschreven.
Alle kosten in verband met betaling zijn voor rekening van de koper.
Bij niet betaling binnen de overeengekomen termijn en door het enkel overschrijden van deze
termijn, wordt een intrest van 1 % per maand aangerekend op de onbetaalde facturen. Elke
begonnen maand wordt als een volledige maand beschouwd. Bij achterstallige betaling van
meer dans 15 dagen, zal van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding van 14 % van het
onbetaalde bedrag met een minimum van EUR 73 voor inningskosten aan het factuurbedrag
worden toegevoegd.

4. Verzending

De goederen reizen voor risico van H & V, tenzij in geval van afhaling van de goederen door
de koper aan het magazijn.
H & V bevestigt dat de aangeboden stof toegelaten is tot het vervoer over de weg volgens de
voorschriften van ADR. Aard, hoedanigheid, verpakking en etikettering zijn eveneens
conform aan deze regels.

5. Eigendomsvoorbehoud

De koper wordt pas eigenaar van de goederen na de gehele uitvoering van al zijn
verplichtingen en in het bijzonder van alle sommen verschuldigd ten gevolge van de levering
van de goederen.

6. Leveringstermijn

De eventueel meegedeelde termijnen gelden slechts ten indicatieve titel. Bovendien behoudt
H & V zich het recht voor over te gaan tot een gedeeltelijke levering.
De koper kan geen enkele verschuldigde som afhouden als garantie op de volledige of
gedeeltelijke leveringen die nog moeten gebeuren.



7. Verpakking

De levering van onze goederen geschiedt in de verpakkingen door H & V bepaald.
H & V behoudt zich het recht voor bepaald verpakkingen die samen met de goederen worden
gefactureerd, in consignatie te geven. Deze facturatie houdt geen eigendomsoverdracht in. De
in consignatie gegeven verpakkingen zullen door H & V of een derde teruggenomen worden
op voorwaarde dat ze zich in goede staat bevinden.

8. Klachten

Een klacht waar H & V voor verantwoordelijk zou kunnen worden gesteld, dient schriftelijk
te worden meegedeeld binnen 7 werkdagen na de levering.

9. Aansprakelijkheid

H & V is, in geval van aansprakelijkheid in hare hoofde, jegens de koper slechts gehouden to
betaling van een schadevergoeding die niet hoger is dan het bedrag van de factuur exclusief
omzetbelasting van de desbetreffende geleverde producten, behoudens in de gevallen waar de
wet een dergelijke beperking verbiedt.

10. Vervallen goederen

In geen geval zullen vervallen of verouderde goederen door H & V worden terugbetaald,
gewisseld of teruggenomen.

11. Overmacht

In geval van overmacht wordt onze leveringsverplichting van rechtswege opgeschort en kan
het contract van rechtswege volledig of gedeeltelijk ontbonden worden, zonder betaling van
enige schadevergoeding. Als gevallen van overmacht worden o.a. beschouwd : vertraging in
leveringen, stakingen of lock-out, brand, natuurrampen, ontploffing, oorlog of ander
onvoorzienbaar voorval dat van aard is de productie of de levering te verminderen of
onmogelijk te maken.

12. Toepasselijk recht

De rechtsverhouding tussen H & V en de koper wordt onderworpen aan het Belgische recht
en aan de rechtbank van Brussel.


