ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1
Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen PLAKONI en de KLANT
met uitsluiting van de voorwaarden van de KLANT.
Indien op uitdrukkelijke wijze toch de voorkeur wordt gegeven aan de voorwaarden van
de KLANT, dan gelden deze voorwaarden op aanvullende wijze.
Artikel 2
Tenzij anders bepaald, worden de goederen geleverd en aanvaard op die plaats zoals
aangegeven door PLAKONI. De goederen worden vervoerd op risico en op kosten van de
KLANT.
Artikel 3
De overdracht van risico heeft plaats op het ogenblik van de levering. De
eigendomsoverdracht heeft slechts plaats na volledige betaling van de overeengekomen
prijs door de KLANT. Zolang de betaling niet heeft plaats gehad, is de KLANT er niet toe
gerechtigd ze in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin van het woord aan
te wenden.
Artikel 4
Indien de KLANT op het voorziene tijdstip de goederen niet afhaalt, zoals
overeengekomen, mag hij zich niet meer beroepen op de vroeger vastgestelde
leveringstermijnen. PLAKONI behoudt zich het recht voor om na verloop van 15 dagen
de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaandelijke
ingebrekestelling. PLAKONI behoudt zich het recht voor vergoeding te eisen voor de
schade, die wordt geleden door PLAKONI ingevolge de niet- of niet tijdige afhaling door
de KLANT.
Artikel 5
De leveringstermijn is aangegeven bij wijze van inlichting. Laattijdige levering door
PLAKONI kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of weigering de goederen in
ontvangst te nemen.
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Artikel 6
PLAKONI is ontlast van elke verantwoordelijkheid ingeval van overmacht (ongevallen,
oorlog, stakingen, lock-out, opstanden, gebrek aan vervoersmateriaal, brand, enz…)
Artikel 7
De overeenstemmende uitvoering door PLAKONI wordt slechts gewaarborgd mits de
gebruikelijke afwijkingen.
Artikel 8
Garantie door PLAKONI:
-

-

-

De niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken dienen uiterlijk
binnen de 48 uren na de levering bij aangetekend schrijven door de KLANT te
worden medegedeeld aan PLAKONI, bij gebreke waaraan PLAKONI elke klacht
als onontvankelijk mag afwijzen.
Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken, dient door de
KLANT te worden ingesteld binnen de twee maanden na de ontdekking van het
gebrek, bij gebreke waaraan de vordering in toepassing van artikel 1648 BW
onontvankelijk is. Deze vordering moet bovendien op straffen van verval,
worden ingesteld binnen het jaar na de levering. Zo er verantwoordelijkheid is in
hoofde van PLAKONI, zal de KLANT de schade concreet moeten bewijzen.
Indien klachten ontvankelijk en gegrond worden bevonden, beperkt de
verplichting van PLAKONI zich tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige
of beschadigde goederen en kan de schade maximaal gelijk zijn aan de kostprijs
van het verkochte goed. Geen andere schade van de KLANT of een derde, komt
in aanmerking voor vergoeding. Elke aansprakelijkheid van PLAKONI is in elk
geval uitgesloten, wanneer de schade zou zijn veroorzaakt door samenloop van
een gebrek in het product en door de schuld van het slachtoffer, of van een
persoon, voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is.
Indien de KLANT, om welke reden dan ook, zelf reparaties uitvoert of laat
uitvoeren door derden, geschiedt dit op eigen verantwoordelijkheid van de
KLANT en vervalt de aansprakelijkheid in hoofde van PLAKONI.
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Artikel 9
Bij niet-naleving van de verplichtingen van de KLANT, heeft PLAKONI het recht de
leveringen stop te zetten. Bovendien kan PLAKONI, indien een per aangetekende brief
verstuurde aanmaning zonder gevolg bleef gedurende 15 dagen, dit contract
beschouwen als ontbonden voor het geheel of verbroken voor het nog niet uitgevoerde
gedeelte, en dit onverminderd zijn recht op schadevergoeding van 30% op het
factuurbedrag als vergoeding voor onkosten en winstderving, zonder dat PLAKONI het
bewijs dient te leveren van het bestaan en de omvang van de schade.
PLAKONI behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenomst te vorderen
en/of zijn werkelijke schade te bewijzen.
Artikel 10
De facturen van PLAKONI zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum.
Bij niet-tijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling
een intrest van 10 % verschuldigd alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10 %
op het niet-betaalde bedrag.
Artikel 11
De KLANT is gehouden tot strikte geheimhouding van alle informatie - in de ruimste zin
van het woord – die PLAKONI aan de KLANT toevertrouwt.
Indien de KLANT deze geheimhoudingsplicht schendt, zal automatisch een forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd zijn door de KLANT van 125.000 euro, zonder dat
PLAKONI het bewijs dient te leveren van het bestaan van de omvang van de schade.
PLAKONI heeft het recht een hogere schadevergoeding te vorderen, indien de reële
schade in hoofde van PLAKONI hoger is.
De KLANT mag op géén enkele wijze patent nemen of het design/concept van PLAKONI
gebruiken voor andere projecten in de toekomst, dan met uitdrukkelijke toestemming
van PLAKONI; Terzake blijft PLAKONI alle rechten – in de ruimste zin van het woord –
behouden.
Artikel 12
In geval van betwistingen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel
de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren bevoegd.
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