Algemene Aankoopvoorwaarden
1.

Algemeen:
Deze aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen, bestellingen en daarmee verbonden
activiteiten, behoudens wijzigingen die door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
De koopwaar en levering daarvan moet overeenstemmen met de strikt te interpreteren specificaties en
leveringstermijn van de huidige bestelling. Door bevestiging of levering van onze bestelling gaat de verkoper
akkoord met onze algemene aankoopvoorwaarden. Indien de leverancier onze bestelling bevestigt met
afwijkende voorwaarden gelden toch onze algemene aankoopvoorwaarden, ook al hebben wij niet
uitdrukkelijk bezwaar gemaakt tegen deze afwijking.

2.

Prijzen
Alle prijzen zijn vast en zijn inclusief alle kosten van verpakking, transport naar het gevraagde
leveringsadres. Iedere prijsverhoging moet schriftelijk worden aanvaard door de koper. De levering moet
gebeuren in degelijke verpakking zodat geen schade gedurende transport kan voorkomen, indien er wel
schade optreedt zullen de goederen onmiddellijk door de leverancier vervangen worden of indien niet
mogelijk worden de kosten voor de schade op de leverancier verhaald.

3.

Leveringstermijn:
De goederen worden besteld volgens de afgesproken leveringstermijn, wij verzoeken u deze na te gaan bij
bestelling en dit te bevestigen binnen de 2 werkdagen. De bestelde goederen mogen niet vroeger geleverd
worden, indien dit wel gebeurt behouden we ons het recht voor de zending op uw kosten en risico terug te
sturen of de betaling te schorsen tot de door ons afgesproken levertijd. Indien de gevraagde hoeveelheden
niet tijdig worden geleverd, behouden wij ons het recht om de bestelling te annuleren.

4.

Verzending:
Alle leveringen moeten ons franco Hamme geleverd worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de
bestelbon. Iedere levering moet vergezeld zijn van een verzendingsnota die de inhoud detailleert, het aantal
colli’s aanduidt evenals het gewicht. Zendnota’s dienen steeds ons bestelnummer en onze referenties te
dragen.
Goederen met een voorlopige receptie bij levering, eventueel gevolgd door betaling waar achteraf bij
montage of bij afwerking wordt vastgesteld dat deze niet overeenstemmen met de bestelbon, blijven
onderworpen aan deze aankoopvoorwaarden. De aftekening van de zendnota geldt niet als controle op
kwaliteit of hoeveelheid.

5.

Facturen en briefwisseling:
Op de factuur moeten evenals op de zendnota en alle briefwisseling steeds het nummer van onze bestelbon
en onze artikelreferentie opgegeven worden.

6.

Betaling:
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zal iedere betaling geschieden 30 dagen einde maand factuurdatum.

7.

Rechtsbevoegdheid:
Elk gebeurlijk geschil aangaande om het even welke aankoop zal beslecht worden door de rechtbank
bevoegd voor het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel van Fuellink gevestigd is. Alleen het
Belgisch recht zal van toepassing zijn voor alle geschillen tussen de partijen.
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