Algemene Voorwaarden – Metes NV
1. ALGEMEEN
De algemene voorwaarden van Metes NV genieten algehele voorrang op de
eigen algemene voorwaarden van cle klant. Het aanvaarden van de goederen
geldt als akkoord met deze algemene voorwaarden die worden verondersteld
gekend te zijn door de klant. Een eventuele afwijking van deze voorwaarden
kan slechts geldig zijn wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen
partijen is overeengekomen..
2. BESTELLINGEN
Enkel geschreven en
beschouwd.
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3. LEVERINGSTIJD
Een door Metes NV opgegeven leveringstermijn is niet bindend en dient enkel
als richtlijn. Een vertraging in levering kan geen aanleiding zijn tot het
vorderen door de klant van een schadevergoeding noch in het annuleren of
opschorten door de klant van een bestelling.
4. LEVERING
Prijzen zijn berekend af fabriek, behoudens voorafgaande afwijkende
overeenkomst. De goederen worden steeds verzonden op risico van de klant.
In geval van beschadiging of vertraging in verband met het vervoer heeft de
klant enkel verhaal tegen de vervoerder. Metes NV behoudt zich het recht
voor om deelleveringen uit te voeren en te factureren.
5. TERUGZENDING
Goederen kunnen niet teruggestuurd worden zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Metes NV. Terugzendingen zonder akkoord van
Metes NV uitgevoerd staan ter beschikking op kosten van de klant.
Teruggestuurde goederen worden steeds vervoerd op kosten en risico van de
klant.
6. BETALING
Alle facturen zijn betaalbaar te Dilsen-Lanklaar. Behoudens andersluidende
en schriftelijke bepaling zijn de facturen contant betaalbaar. Alle kosten
voortvloeiend uit wissels, enz. zijn ten laste van de klant. Het protest tegen de
factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de 8 dagen na de
factuurdatum. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag zal van
rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest geven van 12% op
de verschuldigde hoofdsom vanaf de factuurdatum. Daarenboven zal van
rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is een forfaitair
bedrag van 10% op de eisbaar geworden schuldvordering aangerekend
worden, te vermeerderen met de relevante invorderingkosten ontstaan
ingevolge van de betalingsachterstand.
De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het

verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van
rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Wanneer de klant nalaat zijn verbintenissen
uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling
ontbonden worden, onverminderd de andere rechten van Metes NV. De
wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door Metes NV zal hiervoor
volstaan. Het trekken „en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare
documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van
de algemene voorwaarden.
7. KLACHTEN BIJ NIET-CONFORMITEIT
De klant moet onmiddellijk na ontvangst de kwaliteit en hoeveelheid van de
goederen controleren. De klant moet Metes NV binnen de 5 dagen na
ontvangst van de goederen via aangetekend schrijven op de hoogte brengen
van eventuele zichtbare non-conformiteiten of zichtbare gebreken van de
goederen. Na deze termijn verliest de klant zijn recht om de zichtbare nonconformiteiten of zichtbare gebreken van de goederen aan te vechten.
Klachten over verborgen gebreken moeten per aangetekend schrijven bij
Metes NV worden ingediend binnen de 8 dagen nadat het gebrek is
vastgesteld of kon worden vastgesteld. Klachten geven de klant in geen geval
het recht om van de betaling van de prijs of van andere verbintenissen af te
zien.
Indien de klant een tijdige en gegronde klacht indient met betrekking tot een
non-conformiteit of gebrek, kan Metes NV het non-conforme of gebrekkige
goed naar eigen goeddunken vervangen of voor een andere oplossing kiezen.
Wanneer de klacht binnen een redelijke termijn kan worden verholpen, heeft
de klant geen recht op enige andere tegemoetkoming noch
schadevergoeding.
8. AANSPRAKELIJKHEID
Metes NV is ten aanzien van de klant of van derden bij levering van goederen
niet aansprakelijk, noch is Metes NV gehouden tot vrijwaring voor fouten,
behalve voor haar eigen bedrog, en evenmin voor fouten van haar
aangestelden en onderaannemers, zelfs voor hun zware fouten en opzet.
Metes NV geeft geen enkele garantie dat de geleverde goederen of
onderdelen ervan zullen werken of bruikbaar zijn, dat ze verkoopbaar zijn of
geschikt zullen zijn voor een welbepaald doel.
Metes NV is niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade,
incidentele of gevolgschade die de klant of derden zouden kunnen lijden met
betrekking tot het gebruik van de geleverde goederen, inclusief maar niet
beperkt tot de staat van de geleverde goederen, de verkoopbaarheid ervan of
de geschiktheid ervan voor een welbepaald doel.
In elk geval zal de aansprakelijkheid van Metes NV beperkt zijn tot maximaal
de som, gelijk aan de door de klant aan Metes NV betaalde prijs voor de
geleverde goederen.
9. INTELLECTUELE EIGENDOM

In de mate de klant aan Metes tekeningen en/of ontwerpen aanreikt,
garandeert de klant dat deze tekeningen en/of ontwerpen geen inbreuk
maken op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden.
De klant vrijwaart Metes voor aanspraken van derden op grond van de
beweerde inbreuk van deze tekeningen en/of ontwerpen op hun rechten.
Metes kan, op eigen initiatief dan wel op vraag van de klant, aanpassingen
aanbrengen aan de door de klant overgemaakte tekeningen en/of ontwerpen
(de aldus door Metes aangepaste tekeningen en/of ontwerpen worden hierna
“Re-designs” genoemd). Bij het ontwikkelen van deze Re-designs wendt
Metes haar eigen knowhow aan. De intellectuele eigendomsrechten in deze
Re-designs berusten bij Metes. De klant mag de Re-designs niet
reproduceren of meedelen aan derden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke
toestemming van Metes.
10. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Het risico over de verkochte goederen en hun toebehoren gaat over op de
klant van bij het sluiten van de overeenkomst, maar de goederen blijven
uitsluitend eigendom van Metes NV zolang de klant zijn verplichtingen niet
volledig heeft vervuld, onder andere niet de volledige prijs betaald heeft,
eventuele nalatigheidintresten nog verschuldigd is of ook nog alle andere
bijkomende kosten. Het is aan de klant verboden de goederen hetzij te
verkopen, hetzij te verpanden aan een derde of erover op enige wijze te
beschikken, zolang de verkoopprijs niet volledig is betaald. In geval van nietnaleving van dit verbod zal de klant een forfaitaire schadevergoeding van
50% van de verkoopprijs verschuldigd zijn. De betaalde voorschotten blijven
Metes NV verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij
wederverkoop. Worden de goederen toch verkocht, dan komt het recht op de
daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de verkochte goederen.
In toepassing van bovenstaande bepalingen heeft Metes NV het recht om
onmiddellijk de verkochte goederen met hun toebehoren terug te nemen waar
ze zich bevinden, waarbij alle kosten van weghaling, waaronder demontage,
vervoer en dergelijke ten laste van de klant vallen. De klant is verplicht aan
Metes NV mee te delen waar de verkochte goederen zich bevinden en alle
medewerking te verlenen voor de weghaling. Als dit weghalen door welke
oorzaak ook zou verhinderd worden door toedoen van de klant, zijn
aangestelden of zijn schuldeisers, is de klant van rechtswege aan Metes NV
een vergoeding verschuldigd ten belope van 250 EUR per dag tot op de dag
dat de goederen in het bezit van Metes NV worden gesteld. De kosten voor
een eventuele terugplaatsing zijn voor de rekening van de klant.
11. ONTBINDING
Indien de klant niet voldoet aan enige verplichting welke voortvloeit uit een
met Metes NV gesloten overeenkomst, of indien de klant vroeger
verplichtingen niet stipt heeft uitgevoerd, alsmede in geval van
faillissement, gerechtelijk akkoord, surséance van betaling, stillegging of
liquidatie van de klant, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn,
en heeft Metes NV het recht zonder ingebrekestelling of gerechtelijke

tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of geheel
of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat Metes NV tot enige
schadevergoeding of garantie gehouden is, en onverminderd de aan Metes
NV verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke
Metes NV ten laste van de klant heeft, dadelijk opeisbaar.
12. OVERMACHT
In geval van overmacht heeft Metes NV het recht op haar verplichtingen op te
schorten of de overeenkomst zonder tussenkomst van een rechtbank te
beëindigen, zonder dat de klant recht heeft op enige schadevergoeding.
Volgende omstandigheden worden beschouwd als overmacht: oorlog,
opstanden of andere verstoringen van de openbare orde, brand,
uitzonderlijke verkeersproblemen of weersomstandigheden, stakingen, lockouts, onderbrekingen van energietoevoer, gedeeltelijke of volledige
nalatigheid van derden die de vereiste materialen of diensten moeten
voorzien. Deze lijst is louter illustratief en niet exhaustief.
Worden eveneens als overmacht beschouwd, omstandigheden die de
uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel onredelijk moeilijk of
lang maken dat de uitvoering redelijkerwijs niet meer onder dezelfde
voorwaarden kan worden afgedwongen.
13. GELDIGHEID
Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of een hierop
gebaseerde overeenkomst ongeldig zijn of worden, wordt de geldigheid van
de overige bepalingen niet beïnvloed en wordt de ongeldige bepaling
vervangen door een bepaling die de draagwijdte van de vervangen bepaling
maximaal benadert.
14. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
Alle geschillen die zich voordoen in verband met overeenkomsten
onderworpen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden worden beslecht
volgens het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van de
maatschappelijke zetel van Metes NV zijn bevoegd.

