ALGEMENE LEVERINGS- EN
BETALINGSVOORWAARDEN
1. ALGEMEEN

de koper daarvoor schadevergoeding kan eisen.

De koper die een bestelling heeft gedaan erkent het bindend
karakter van de hierna vermelde leverings- en betalingsvoorwaarden.
Afwijkende voorwaarden vanwege de koper moeten door ons
schriftelijk worden bekrachtigd.

5. GEDEELTELIJKE LEVERING

2. OFFERTES, GUNNING VAN DE VERKOOPOPDRACHT
Onze offertes zijn slechts aanduidingen. Er is maar sprake van een
contract wanneer de bestelling schriftelijk werd aanvaard door onze
firma.
De bestellingen die door de vertegenwoordigers worden opgenomen
en deze die tijdens beurzen en prospectiereizen genoteerd werden,
zijn alleen geldig en uit te voeren wanneer zij uitdrukkelijk door ons
bevestigd en aanvaard werden.
Onze handelsvertegenwoordigers en reizigers mogen geen betalingen
ontvangen.
3. RISICO’S, VERPAKKING
Onze leveringen worden af fabriek op af opslagplaats vervoerd op
risico van de geadresseerden. De koper draagt het risico zodra bericht
gegeven wordt dat de leveringen verzendklaar zijn.
Wij verzekeren de goederen alleen op formeel verzoek van de koper
en op zijn kosten.
Wij factureren de verpakking niet wanneer het gaat om een
standaard artikel dat in de standaard kartonnen verpakking
geleverd wordt. Wanneer wij oordelen dat de goederen anders
verpakt moeten worden, rekenen wij deze speciale verpakking
(bv. kartonnen dozen, kisten, beschermende kaders enz.) tegen
kostprijs aan. Wanneer de kisten en de beschermende kaders ons
in bruikbare staat en binnen de 15 dagen na ontvangst door de
koper franco worden teruggestuurd, betalen wij twee derden van de
gedebiteerde som terug. Wij nemen geen kartonnen verpakkingen en
binnenverpakkingen terug.
De verzendingsroute en -wijze worden door de leverancier bepaald.
4. LEVERINGSTERMIJNEN, OVERMACHT
De leveringstermijnen geven slechts een aanduiding en houden
in hoofde van de verkoper geen enkele garantie in, zodanig dat
geen schadevergoeding voor het niet nakomen ervan kan worden
toegezegd.
In ieder geval ontlasten alle pannes, stakingen en lock-outs,
transportstopzettingen, gebrek aan grondstoffen en alle gevallen
van overmacht, evenals elk ongewild voorval, die de productie en/of
leveringen van de bestelde producten gedeeltelijk of totaal onmogelijk
maken, ons van onze leveringsverplichting en geven ons het recht het
contract op te zeggen of de uitvoering ervan uit te stellen, zonder dat
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Gedeeltelijke leveringen zijn toegelaten.
Elke gedeeltelijke levering wordt beschouwd als een afzonderlijke
transactie waarvan de uitvoering of niet-uitvoering geen invloed heeft
op de totaliteit van de transactie, bestellingen of andere leveringen.
6. TOLERANTIES
Voor slangen en profielen - met uitzondering van de goederen uit
silicone of andere elastomeer alsook van de goederen uit geschuimd
materiaal - en dit in zoverre toleranties niet bepaald worden door
de overeengekomen DIN-normen, de fabricagenormen of andere
specificaties (bv. de technische leveringsvoorwaarden) worden de
volgende toleranties als geldig en overeengekomen beschouwd:
- voor de profielen, voor zover zij gemeten kunnen worden: breedte,
hoogte en diameter volgens DIN 16941 - 3A zeer grof;
- voor isolatieslangen (speciale afmetingen: in aansluiting op de
DIN 40621) «Isolatieslangen B (zonder weefsel)»
binnendiameter: ± 5%
wanddikte:
± 10%
- voor andere slangen:
binnendiameter: tot 5 mm			
+ 0,1 / - 0,2 mm
		
van 5 tot 8 mm		
+ 0,2 / - 0,3 mm
		
boven 8 mm		
+ 2,5% / 3%
wanddikte:
tot 0,7 mm		
+0,1 / - 0,1 mm
		
van 0,7 tot 1,5 mm		
+ 0,15 / -0,15 mm
		
boven 1,5 mm		
± 10 %
Wat de fabricagelengte betreft, zijn de volgende lengtetoleranties,
meteen na de productie gemeten, bij omgevingstemperatuur, van
toepassing:
- voor profielen:		
volgens DIN 16941- 3A
- voor strengen en rollen
± 2%
De waarden betreffende de hardheid Shore A moeten geïnterpreteerd
worden met een tolerantie van ± 3 voor de thermoplasten en van ± 5
voor de elastomeren.
De in de handel gebruikelijke afwijkingen in resultaat, gewicht en kleur
geven geen recht op klachten. Afbeeldingen, maten en gewichten
in onze lijsten, technische leveringsvoorwaarden, fabricagenormen,
offertes en orderbevestigingen zijn slechts aanduidingen. Afwijkingen
van maat, gewicht, aantal en kwaliteit zijn in het kader van de
handelsgebruikelijke toleranties of volgens de overeengekomen
normen toegestaan. Een garantie voor het nakomen ervan wordt niet
gegeven.
7. GARANTIE, ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEID
De koper heeft de plicht op het moment van ontvangst van goederen,
de juistheid en de staat hiervan te controleren. Hij is verplicht om
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voor averij of verlies dat zich heeft voorgedaan tijdens het transport,
de nodige reserves bij de transporteur te voorzien, en dit conform de
wettelijke termijnen en voorwaarden.
Op straffe van onontvankelijkheid moeten eventuele klachten ons bij
aangetekend schrijven worden overgemaakt binnen de 10 dagen, na
ontvangst van de goederen.
Bovendien is de contractuele garantie, gegeven door REHAU, beperkt
tot 12 maanden.
Geen schadevergoeding is mogelijk voor schade welke onrechtstreeks
(winstverlies e.d.) zou worden toegebracht, onverminderd hetgeen
hierboven is gezegd.
De aansprakelijkheid van de koper is alleszins beperkt tot maximaal
125%; van het bedrag van de factuur die ten grondslag ligt van de
betwisting.
De verkoper dan niet aansprakelijk worden gehouden voor
onrechtmatige daden conform artikel 1382 tot 1386 uit het B.Wb.,
behoudens bedrog.
Het is overeengekomen dat de verkoper, bij de leveringen, zich een
meer- of mintolerantie in hoeveelheid voorbehoudt van 10%, gaande
tot 20% voor speciale fabricaties.
Ook kleurgetrouwheid van de plastic materialen kan niet gewaarborgd
worden.
Voor zover REHAU op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006
inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) verplicht is
tot het verstrekken van informatie, is REHAU niet aansprakelijk: voor
de juistheid en de volledigheid van de informatie verkregen van haar
leveranciers.
8. PRIJZEN
Wanneer wij als verkoper onze prijzen verhogen of verlagen in de
periode tussen de orderbevestiging en de levering, rekenen wij de
gewijzigde prijs aan die van kracht is op de leveringsdatum. Wanneer
de prijs stijgt, kan de koper het contract onmiddellijk opzeggen nadat
hij daar kennis van genomen heeft. Deze bepalingen zijn ook van
toepassing op contracten met opeenvolgende leveringen, wat de nog
te leveren goederen betreft.
9. BETALINGSVOORWAARDEN
Betaling binnen de 10 dagen na de leveringsdatum geeft recht op
aftrek van een korting van 1%; de netto-betaling zonder korting moet
binnen de 30 dagen gebeuren. Na 30 dagen is de van rechtswege
verschuldigde intrest van toepassing en dit zonder ingebrekestelling.
Het opsturen van cheques, wissels of orderbriefjes houdt geen
schuldvernieuwing in. Wij behouden on alle rechten voor op
onmiddellijke en totale betaling.
Wanneer de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd of wanneer
de omstandigheden wijzen op verminderde solvabiliteit, treedt
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onmiddellijk de vervaldag van al onze vorderingen in, zonder dat
rekening wordt gehouden met de termijnen van de geaccepteerde
wissels. Dergelijke situatie geeft ons het recht betaling op voorhand of
waarborgen te eisen voor de uitvoering van de bestellingen, evenals
het recht het contract op te zeggen of schadevergoeding te eisen voor
niet-uitvoering; bovendien hebben wij in dergelijke gevallen het recht
de koper te verbieden over de goederen te beschikken en kunnen wij
gebruik maken van onze discretionaire macht. In ieder geval zal bij
niet-betaling op de vervaldag de factuur van rechtswege vermeerderd
worden met 15% als forfaitaire schadevergoeding, met een niet te
verminderen minimum van 150,- EUR zoals onherroepelijk door beide
partijen is overeengekomen.
10. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper zolang ze
niet betaald zijn. Zij mogen, zonder enige formaliteit, teruggehaald
worden waar ze zich ook bevinden, vanaf de achtste dag na de datum
van het verzoek tot betaling, de koper uitdrukkelijk instemmend met
de toegang tot zijn lokalen.
De koper verbindt er zich formeel toe de koopwaar niet te vermengen
met zijn patrimonium en derden duidelijk te verwittigen en in te lichten
omtrent het eigendomsvoorbehoud opdat de verdwijning onmogelijk
zou zijn, dit alles onverminderd toepassing van de bepalingen van het
Belgisch Strafwetboek.
11. GEREEDSCHAP, PRODUCTIEMIDDELEN
Wat de schetsen, de tekeningen en de uitrusting betreft en dit
voornamelijk de profielen die wij vervaardigd hebben, behouden
wij in ieder geval het exclusieve fabricagerecht. Voor uitvoering in
namaak door derden is onze bijzondere toestemming vereist. De koper
waarborgt dat bij fabricage en de levering van voorwerpen die volgens
zijn gegevens werden vervaardigd, de industriële eigendom van
derden wordt gerespecteerd.
De vormen, gietvormen en andere inrichtingen blijven onze exclusieve
eigendom, ook wanneer de koper een deel van de kosten draagt.
Wanneer wij op vraag van een klant modellen, gietvormen,
gereedschap of andere inrichtingen laten maken of aanschaffen, zal
een deel van de kosten afzonderlijk worden aangerekend. Daar de
onkosten voor de tekeningen, de fabricage, het inlopen, de knowhow en het onderhoud niet gedekt zijn, blijven de modellen, de
gietvormen en het gereedschap, met inbegrip van de hulpstukken,
onze eigendom. Deze bepalingen zijn ook van toepassing op
wijzigingen, vervangende modellen, de uitrusting en de toebehoren.
Behalve wanneer anders werd overeengekomen, zijn de kosten voor
het gereedschap, de gietvormen en dergelijke onmiddellijk betaalbaar,
BTW inbegrepen, zodra het typemonster wordt goedgekeurd. Wanneer
wij na verloop van 3 jaar geen enkele bestelling ontvangen, moeten
wij deze niet langer bewaren.
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12. RAADGEVINGEN
De mondelinge en schriftelijke raad die wij geven voor het technisch
gebruik zijn zonder verbintenis, ook wanneer het de eventuele
industriële eigendommen van derden betreft, en ontslaan onze klanten
niet van de plicht onze producten te onderzoeken teneinde er het
geschikte gebruik van vast te stellen.
Wanneer er van verantwoordelijkheid van onzentwege sprake zou
zijn, zullen wij een schadeloosstelling betalen die gelijk is aan de
kwaliteitsgebreken.
13. RECHT TOT OPZEGGING
Wanneer de koper beroep doet op zijn recht tot opzegging van het
contract op gronde van bindende wettelijke schikkingen, behouden
wij ons het recht voor de koper de onkosten veroorzaakt door die
opzegging aan te rekenen.
14. OVERDRACHT VAN DE OPDRACHT
De koper mag zijn rechten die uit het contract voortvloeien niet aan
derden overdragen zonder uitdrukkelijke toestemming van de verkoper.
15. BEVOEGDE RECHTBANKEN
Het Belgisch recht is van toepassing en alleen de rechtbanken van
Leuven en Antwerpen zijn bevoegd.
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