Algemene Contractvoorwaarden V&V VENDING
1. Algemene bepalingen
Het contract, gesloten tussen beide Partijen, zijnde de Klant en V&V VENDING, is
onderhavig aan de voorwaarden zoals gedefinieerd in dit document.
Door gebruik te maken van de diensten van V&V VENDING, het plaatsen van een
bestelling of het ondertekenen van een contract erkent de Klant dat hij een
kopie van deze Algemene Contractvoorwaarden ontvangen heeft. Deze zijn hem
tegenstelbaar en worden onherroepelijk aanvaard.
De Algemene Contractvoorwaarden maken integraal deel uit van de contracten
en er kan alleen uitdrukkelijk en schriftelijk van worden afgeweken. Eventuele
algemene (aankoop)voorwaarden van de Klant zijn derhalve niet geldig.
De Klant erkent op de hoogte te zijn van alle technische en operationele eigenschappen van de toestellen en/of de geleverde diensten en kiest het type toestel of dienst in functie van zijn/haar behoeftes en onder diens uitsluitende
verantwoordelijkheid.
Bij de verkoop van een toestel of onderdelen daarvan kan een meerkost voor de
levering en plaatsing aangerekend worden. Bij de verkoop van een toestel zijn
het afregelen ervan met de gewenste producten en labels, twee sleutels en
uitleg over het gebruik bij het toestel inbegrepen in de hoofdsom.
2. Betalingsvoorwaarden en eigendomsoverdracht
Partijen bevestigen dat de correcte en tijdige betaling van de facturen een
essentiële verplichting is in hoofde van de Klant. De facturen zijn betaalbaar
binnen de 10 dagen volgend op de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders
werd overeengekomen bij onderling schriftelijk akkoord. Voor iedere anders
overeengekomen betaaltermijn wordt een administratieve kost van 50,00 euro
excl. BTW aangerekend per wijziging.
Elke som niet betaald op haar vervaldag, zal automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met de verschuldigde verwijlintresten
op het onbetaalde factuurbedrag volgens de conventionele interestvoet van
1,5% per maand. Bovendien is de Klant in geval van niet-tijdige betaling van
rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het onbetaalde factuurbedrag met een
minimum van 50 euro, onverminderd het recht van V&V VENDING om een
hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden
schade. V&V VENDING heeft bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een
factuur op de vervaldag eveneens steeds recht op de vergoeding van de gerechtelijke invorderingskosten en op een schadeloosstelling voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door niet-betaling.
De Klant erkent hierbij dat overdracht van eigendom pas kan plaatsvinden bij
volledige vereffening van de prijs, en dit onverminderd het tijdstip van de overdracht van het risico.
Voor zover als nodig, wordt onderhavig artikel voor elke levering geacht te zijn
herhaald.
Indien er een betalingsachterstand zou bestaan, heeft V&V VENDING het recht
om, zonder voorafgaandelijke verwittiging, elke levering van goederen of prestatie van diensten op te schorten en afhankelijk te maken van de betaling van de
achterstallige bedragen.
Elk protest van de factuur moet geschieden binnen de 10 dagen na levering of
na factuurdatum en dient schriftelijk gemotiveerd te zijn. Bij gebreke aan protest binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
3. Leveringsvoorwaarden en risico-overdracht
De plaatsing van de toestellen door V&V VENDING gebeurt enkel op het gelijkvloers. Indien de levering van een toestel of onderdeel niet kan plaatsvinden op
de afgesproken datum en uur of de levering overschrijdt de standaard leveringsduur, dan zal de meerkost hiervoor aan de Klant aangerekend worden aan
de geldende tarieven.
De leveringstermijn houdt geen resultaatverbintenis in hoofde van V&V VENDING in. Elke vertraging van de levering zal in geen geval aanleiding kunnen
geven tot opzegging van de overeenkomst door de Klant, noch tot enige vergoeding voor de Klant voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade.
De Klant zal moeten instaan voor de plaatsing van een adequate elektriciteitsaansluiting in de nabijheid van het toestel en in voorkomend geval, voor een
netwerkconnectie aangepast aan het bestelde toestel. Hij zal eveneens de
ruimte, waar het toestel geïnstalleerd zal worden, zodanig moeten aanpassen
om een gemakkelijke en snelle installatie mogelijk te maken.
Indien bij levering zichtbare gebreken zouden blijken of erg zou afwijken van de
geplaatste bestelling, moet de Klant dit binnen de 10 dagen schriftelijk aan V&V

VENDING melden. Na verloop van deze termijn worden de goederen beschouwd
als definitief aanvaard.
De overdracht van het risico op de Klant vindt plaats op het moment dat de
toestellen of onderdelen de terreinen, magazijnen en/of werkplaatsen van V&V
VENDING verlaten, ongeacht de wijze van transport. De goederen worden
steeds op risico en kosten van de Klant overgemaakt of verzonden.
4. Onderhoudsvoorwaarden
De Klant verbindt zich ertoe, gedurende de hele looptijd van het onderhoudscontract, zich exclusief bij V&V VENDING te bevoorraden wat betreft de noodzakelijke wisselstukken voor het gebruik van het toestel.
5. Vrijwaring voor gebreken
Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de verkochte goederen gewaarborgd voor gebreken voor een duur van maximaal 12 maanden, te rekenen
vanaf de facturatiedatum. Deze waarborg geldt echter slechts voor een duur van
maximaal 3 maanden voor tweedehands- of demonstratiegoederen. Dit geldt
zowel voor toestellen als voor onderdelen.
De Klant moet, op straffe van het verliezen van de waarborg, schriftelijk en
binnen een termijn van 10 dagen, te rekenen vanaf de dag van de ontdekking
van het gebrek, V&V VENDING in kennis stellen van het gebrek.
De waarborg kan niet worden ingeroepen voor fouten of beschadigingen voortkomend uit slijtage, nalatigheid, slecht onderhoud, slecht gebruik van het materieel of onervarenheid van de gebruiker. De waarborg kan evenmin worden
ingeroepen voor fouten of beschadigingen voortkomend uit een wijziging aan
het toestel uitgevoerd door de Klant zelf met door V&V VENDING geleverde
onderdelen.
De waarborg houdt van rechtswege op te bestaan in geval van afstand of overdracht van de goederen, evenals bij gebrek aan volledige betaling van de factuur
op haar vervaldag.
De aansprakelijkheid van V&V VENDING blijft in ieder geval strikt beperkt tot de
herstelling van de door V&V VENDING als defect erkende onderdelen. Andere
schadevergoedingen worden uitdrukkelijk uitgesloten, zelfs in geval van verlies
of bederf van de inhoud van het toestel of van ongevallen met personen.
6. Ontbindingsvoorwaarden
In geval van grove tekortkoming van de Klant aan diens verplichtingen, heeft
V&V VENDING het recht om ofwel de uitvoering van de overeenkomst en/of alle
andere overeenkomsten met de Klant te schorsen ofwel deze overeenkomst
en/of alle andere overeenkomsten met de Klant te ontbinden met onmiddellijke
ingang, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, mits het
sturen van een aangetekend schrijven naar de Klant, telkens zonder enig recht
op schadevergoeding voor de Klant. Onder meer het faillissement van de Klant,
de vereffening of ontbinding van de Klant, de staking van de ondernemingsactiviteiten bij de Klant of ingeval de Klant is in gebreke één of meerdere facturen te
betalen op vervaldag worden beschouwd als grove tekortkoming.
Indien de overeenkomst om redenen van tekortkoming in hoofde van de Klant
ontbonden wordt, verbindt de Klant zich ertoe om aan V&V VENDING een
schadevergoeding voor onder meer de geleden winstderving te betalen, dewelke forfaitair bepaald wordt op 20% van de voorziene facturen en dit onverminderd het recht in hoofde van V&V VENDING om een hogere schadevergoeding
te vorderen in rechte.
7. Bescherming van de privacy (GDPR)
Overeenkomstig de “Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de
Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens” deelt V&V VENDING mee dat persoonlijke gegevens
verkregen van de Klant worden opgenomen in het Klantenregister van V&V
VENDING en bewaard zullen worden slechts voor zolang noodzakelijk is in de
gegeven omstandigheden.
8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
In geval van geschil zal alleen het Belgisch recht van toepassing zijn.
Elke betwisting met betrekking tot de interpretatie, uitvoering of ontbinding van
het contract zal voorgelegd worden aan de rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

