
ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP DX RAMPS

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1. Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen
DX RAMPS (hierna: “DX RAMPS”) en haar wederpartij, voor zover
hier door de partijen niet uitdrukkelijk van is afgeweken. De opdrachtgever gaat
aldus formeel akkoord met deze algemene voorwaarden behoudens uitdrukkelijk
andersluidend en schriftelijk akkoord tussen de partijen.
1.2. Elk beding vervat in bestelbonnen, brieven of andere bescheiden, uitgaande
van de opdrachtgever, dat strijdig of onverenigbaar is met onderhavige
voorwaarden, is niet tegenwerpbaar aan DX RAMPS, behoudens uitdrukkelijk
andersluidend en voorafgaand schriftelijk akkoord van deze laatste.
Artikel 2. Prijsbepaling
2.1. De offertes van DX RAMPS zijn vrijblijvend, behoudens andersluidende schriftelijke
overeenkomst tussen partijen.
2.2. De overeenkomst zal maar tot stand komen bij uitdrukkelijke bevestiging van
DX RAMPS.
2.3. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van
lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk
van de wil van DX RAMPS, behoudt DX RAMPS het recht de prijzen op evenredige wijze aan
te passen. De opdrachtgever heeft in voorkomend geval het recht om binnen de
acht dagen nadat hij van deze prijswijziging kennis heeft genomen, de
overeenkomst op te zeggen.
Artikel 3. Levering
3.1. De goederen worden verzonden op risico van de koper, tenzij ingeval van
opzet of grove schuld in hoofde van de vervoerder. De goederen worden vervoerd
op risico en gevaar van de koper.
3.2. De wederpartij is in voorkomend geval verplicht de gekochte zaken af te
nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter
beschikking worden gesteld, dan wel op het moment dat deze bij aflevering
worden bezorgd.
3.3. Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is de zaken in
ontvangst te nemen, worden zij opgeslagen voor rekening en risico van de
wederpartij; de wederpartij is in dat geval alle bijkomende kosten verschuldigd.
Indien 2 maanden na de overeengekomen datum de goederen niet werden
afgehaald, behoudt DX RAMPS het recht om de overeenkomst als ontbonden te
beschouwen zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst. Het reeds betaalde voorschot kan in voorkomend geval niet
teruggevorderd worden door de koper.
Artikel 4. Levertijd
Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden de
leveringstermijnen enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden ze DX RAMPS niet.
Vertraging in de levering geeft de koper noch recht op schadevergoeding noch
recht op ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 5. Annulering
5.1. In geval van annulering van de bestelling door de koper na 14 dagen na datum
van bestelling, behoudt DX RAMPS de keuze tussen enerzijds uitvoering van de



overeenkomst en anderzijds de overeenkomst als ontbonden te beschouwen ten
laste van de koper zonder voorafgaande ingebrekestelling. In het laatste geval is de
koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten beloop van 15% van de
prijs van de bestelling, onder voorbehoud van een hogere vergoeding wanneer
hogere schade wordt aangetoond.
5.2. Retourneren van goederen is enkel toegestaan binnen 8 dagen. Mechanische en
elektronische goederen worden niet teruggenomen of geruild. Enkel goederen die
volledig nieuw zijn worden aangenomen. De verpakking mag eveneens niet
beschadigd zijn. Bij retour van de goederen kunnen de goederen geruild worden of
wordt een tegoedbon gegeven.
5.3. Retourneren na acht dagen kan enkel conform de voorwaarden bepaald in
artikel 5.2, zij het mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10%.
Artikel 6. Overmacht
Indien DX RAMPS ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid verkeert de
overeenkomst uit te voeren, is zij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder
dat enige schadevergoeding verschuldigd is.
Artikel 7. Risico
7.1. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling
geschiedt op risico van de koper. Het risico betreffende verkochte goederen gaat
over op de koper zodra de goederen als bestemd voor de koper kunnen worden
geïdentificeerd, ongeacht of de eigendom voorbehouden blijft of niet.
7.2. Het vervoer van de goederen geschiedt eveneens op risico en gevaar van de
koper.
Artikel 8. Eigendom
8.1. De verkochte goederen blijven eigendom van DX RAMPS tot de volledige betaling
van de prijs, met inbegrip van de verschuldigde verwijlinteresten, kosten en
schadevergoedingen, van alle door DX RAMPS aan de koper verkochte goederen. Ook
indien de levering van de goederen in verschillende delen gebeurt of de prijs in
verschillende facturen wordt gefactureerd, maken de verkochte goederen die
werden geleverd een ondeelbaar geheel uit. DX RAMPS is gerechtigd elke levering op te
schorten en geleverde goederen terug in bezit te nemen in geval van niet-betaling
van enige schuld van de koper op de vervaldag. De hiervoor gemaakte kosten
vallen ten laste van de koper.
8.2. In geval van faillissement van de koper of elke andere vorm van ontstaan van
samenloop van de schuldeisers van de koper, worden alle uitstaande
overeenkomsten vervroegd afgerekend op die datum en in schuldvergelijking
gebracht. De verkochte goederen blijven op basis van het eigendomsvoorbehoud
eigendom van DX RAMPS tot de betaling van het volledige saldo.
Artikel 9. Gebreken
9.1. De goederen dienen door de koper gekeurd te worden bij de levering. De
koper kan zich niet meer beroepen op enige laattijdigheid, non-conformiteit of
gebrekkigheid van de geleverde goederen tenzij zijn klacht binnen de 8 dagen per
aangetekend schrijven ter kennis is gebracht aan DX RAMPS.
9.2. Verborgen gebreken dienen binnen de 8 dagen na ontdekking ervan, per
aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden van DX RAMPS.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid voor de door DX RAMPS geleverde goederen, om welke reden dan



ook, is tegenover de koper en de rechthebbenden van de koper steeds beperkt tot
maximaal de overeengekomen prijs van de goederen waarop de overeenkomst
slaat, onverminderd de toepassing van de vigerende wettelijke bepalingen van
dwingend recht of openbare orde.
Artikel 11. Betaling
11.1. Iedere klacht over de facturen van DX RAMPS dient, om ontvankelijk en geldig te
zijn, per aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden binnen de 8 dagen na
factuurdatum. Een klacht schorst in geen geval de betalingstermijn.
11.2. Facturen worden in de regel contant betaalt op het moment van de levering of
verzending, behoudens anders overeengekomen. Indien de factuur niet op het
moment van de levering betaald wordt, dient zij alsnog betaald te worden binnen
de 30 dagen na de factuurdatum. Deze wijze van betaling gebeurt per overschrijven
zonder kosten voor DX RAMPS.
11.3. Indien DX RAMPS zich verbindt tot het leveren van de goederen, dient 1/3 betaald
te worden bij ondertekening van de bestelbon. Het overige gedeelte wordt betaald
bij afhaling of verzending.
Artikel 12. Insolvabiliteit van de koper
DX RAMPS is gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling noch
voorafgaande rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen in geval van
faillissement, staking van betaling of kennelijk onvermogen van de koper, alsook
bij om het even welke wijziging in de juridische toestand van de koper die een
weerslag kan hebben op de nakoming van zijn verbintenissen.
Artikel 13. Schadebeding
13.1. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is verschuldigd
bovenop het niet-betaalde bedrag :
– Ten aanzien van niet-handelaars heeft DX RAMPS het recht, na een
ingebrekestelling maar zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, een
verwijlinterest van 10% te laten gelden vanaf de vervaldag van de factuur;
– Ten aanzien van handelaars heeft DX RAMPS het recht om zonder
ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, een
verwijlinterest van 15% te laten gelden vanaf de vervaldag van de factuur
overeenkomstig artikel 5 van de Wet betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties.
– DX Ramps heeft eveneens recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10%;
13.2. Indien DX RAMPS enige invorderingskosten heeft gemaakt naar aanleiding van de
betalingsachterstand, zal een vergoeding voor alle relevante invorderingskosten
verschuldigd zijn door de koper, behoudens dewelke volgens het recht van de
aangezochte rechtbank worden toegekend.
13.3. De niet-betaling van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al
de andere, zelfs niet-vervallen facturen zonder voorafgaande rechterlijke
tussenkomst onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 14. Uitdrukkelijk ontbindend beding
Bij niet-betaling van enige verschuldigde som op de vervaldag is DX RAMPS gerechtigd
om ten allen tijde en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de
verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een
aangetekend schrijven aan de koper met uitwerking op datum van verzending,
zonder enige noodzaak deze ontbinding in rechte te vorderen. Dit uitdrukkelijk



ontbindend beding vormt een wezenlijke bepaling van deze overeenkomst.
Artikel 15. Rechtskeuze
15.1. Alle overeenkomsten gesloten met de koper worden beheerst door het
Belgisch recht.
15.5. In geval van betwisting met de koper, zijn uitsluitend de rechtbanken van
Turnhout bevoegd, behoudens het recht van DX RAMPS om de wederpartij voor de
anders bevoegde rechtbank te dagen.


