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Algemene voorwaarden
1.

Offertes zijn slechts bindend voor zover ze aanvaard worden
binnen de geldigheidsduur, die, behoudens andersluidende
vermelding, 45 kalenderdagen bedraagt vanaf de datum van het
aanbod.

2.

Bestellingen geplaatst aan de vertegenwoordigers van B.V.B.A.
SBR SOLUTIONS, zijn geldig tenzij een schriftelijk andersluidend
bericht vanwege SBR SOLUTIONS BV binnen 45 kalenderdagen
na bestelling.

3.

De B.T.W. is nooit inbegrepen in de prijs van de offertes.

4.

De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen
ondergaan, behoudt SBR SOLUTIONS BV zich het recht voor de
prijzen op evenredige wijze aan te passen.
Alle bestellingen worden geacht te zijn onderworpen aan huidige
algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijke en schriftelijke
anders luidende overeenkomst.

5.

6.

Bij het plaatsen van een bestelling, kan een voorschot worden
geëist.

7.

Wordt de bestelling geannuleerd door de koper, dan zal 1/4 van
de verkoopprijs als schadevergoeding verschuldigd zijn, onverminderd het recht van SBR SOLUTIONS BV om de uitvoering van
de overeenkomst te eisen dan wel verder schadevergoeding te
vorderen.

8.

De leveringstermijn door SBR SOLUTIONS BV begint te lopen
vanaf de aanlevering van het chassis bij de door B.V.B.A. SBR
SOLUTIONS aangewezen opbouwer.

9.

SBR SOLUTIONS BV houdt rekening met een termijn van minimum 6 à 8 weken tussen de bestelling van de box en de aanlevering van het chassis aan de opbouwer. Indien de aanlevering
van het chassis vroeger is kan dit geen aanleiding geven tot een
voor SBR SOLUTIONS BV niet bindende vroegere montage van
de box op het chassis.

10. Leveringstermijnen zijn niet bindend, Laattijdig levering van het
voertuig door SBR SOLUTIONS BV kan geen aanleiding geven
tot ontbinding van de bestelling door de koper. Er kunnen door
de koper geen schadevergoeding noch extra kosten gevorderd
worden aan SBR SOLUTIONS BV voor laattijdige levering van het
compleet voertuig.
11.

De bestellingen worden steeds gefactureerd op de datum dat ze
af haalbaar zijn, ongeacht wanneer de koper ze afhaalt.

12.

Indien op de afgesproken datum voor het opbouwen van de box
op het chassis nog geen chassis beschikbaar is zal 3 weken later
de box gefactureerd worden aan de koper, weliswaar zonder
montagekost. De montagekost wordt gefactureerd bij montage van de opbouw op het chassis. Indien nog geen chassis ter
beschikking is 4 maand na de voorziene levering van het chassis
worden de panelen bij de koper geleverd. De gemaakte transportkost voor deze levering is voor de koper.

13. De opdracht tot productie van de opbouw wordt pas gegeven
na ondertekening van een bestelbon. Dit kan door het doormailen van de desbetreffende offerte met vermelding “akkoord voor
bestelling”.
14. De facturen zijn contant betaalbaar bij levering van het voertuig,
behoudens andersluidende vervaldatum. SBR SOLUTIONS BV
behoudt zich het recht voor de boordbescheiden pas na integrale betaling af te leveren.
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15. Elk andersluidend akkoord m.b.t. betalingen maakt geen schuldvernieuwing uit en is gesloten onder ontbindende voorwaarde
van de stipte naleving van de eventuele betalingsfaciliteiten. Een
wanbetaling maakt alle facturen, ook de niet-vervallen, opeisbaar.
16. Elke niet betaalde factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 10% op jaarbasis en dit vanaf
de vervaldatum van de factuur.
17.

Eveneens is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het
factuurbedrag, met een minimum van € 250,00 en een maximum
van € 2.500,00

18. Betalingen van facturen na vervaldatum, worden eerst toegerekend op de vervallen intresten, daarna op het schadebeding, en
tenslotte op de oudste openstaande factuur.
19.

Betalingen kunnen behoudens uitdrukkelijk en schriftelijke
toestemming door SBR SOLUTIONS BV niet geldig gebeuren in
handen van de vertegenwoordigers van SBR SOLUTIONS BV

20. SBR SOLUTIONS BV behoudt zich de eigendom voor van alle
door haar reeds geleverde en nog te leveren goederen, totdat
de koper volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan,
inbegrepen alle daarmee verband houdende kosten en intresten.
Zolang de eigendom van de goederen niet is overgegaan op de
koper, is het de koper verboden om de goederen te verkopen, te
leveren of te vervreemden. Het is ook niet toegestaan aan de koper om deze goederen te verpanden of aan derden enige ander
recht te verlenen op deze goederen.Indien derden beslag leggen
op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, of
rechten willen vestigen of doen gelden op deze goederen, zal de
koper B.V.B.A. SBR SOLUTIONS onverwijld daarvan op de hoogte
stellen. SBR SOLUTIONS BV is gerechtigd de goederen die onder
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd aan de koper en nog bij
de koper aanwezig zijn, terug te nemen. Zelfs na incorporatie
of bewerking van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
goederen, blijft het eigendomsvoorbehoud van toepassing. Wanneer de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen niet
meer in hun oorspronkelijke vorm aanwezig zijn bij de koper, blijft
SBR SOLUTIONS BV gerechtigd om haar (eigendoms)rechten
uit te oefenen en de goederen los te maken en terug te nemen
bij de koper. De koper zal SBR SOLUTIONS BV te allen tijde
vrije toegang verlenen tot de goederen ter uitoefening van de
(eigendoms)rechten van SBR SOLUTIONS BV. De koper geeft nu
reeds onherroepelijk toestemming aan SBR SOLUTIONS BV om
alle plaatsen te betreden waar haar goederen zich bevinden en
deze goederen aldaar mee te nemen. Hiertoe zal de klant steeds
de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd,
zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van SBR Solutions BV
in bewaring houden. Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud gaat elk risico over op de koper bij contractsluiting. De
koper is verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
goederen te verzekeren tegen diefstal, brand, ontploffings- en
waterschade.
21. De levering geschiedt op de maatschappelijke zetel van SBR SOLUTIONS BV of bij de klant en door enkel het feit van het bericht
van terbeschikkingstelling aan de klant. De goederen reizen dus
steeds op risico van de klant, ongeacht het feit of SBR SOLUTIONS BV al dan niet instaat voor verzending ervan. De vervoerskosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de koper.
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22. Bij niet-afhaling op het overeengekomen tijdstip behoudt SBR
SOLUTIONS BV zich het recht voor om standgeld per dag te
vragen, conform de gebruikelijke tarieven.
23. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem/haar meegedeelde datum, behoudt SBR SOLUTIONS BV zich het recht
voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen,
de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder
voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen
in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico
van de koper.
24. 24. Wanneer SBR SOLUTIONS BV ten gevolge van overmacht,
staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt SBR SOLUTIONS BV zich het
recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige
schadevergoeding kan worden geëist.
25. 25. SBR SOLUTIONS BV behoudt zich het recht voor om
de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van
faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke
wijziging aan de juridische toestand van de koper.
26. 26. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques
evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk
aangerekend.
27. Bij niet-betaling behoudt SBR SOLUTIONS BV zich het recht
voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behoudt
SBR SOLUTIONS BV zich het recht voor om de overeenkomst
van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als
ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet
uitgevoerde gedeelte.
28. Bij de levering van het voertuig wordt door de klant een controle
gedaan op eventueel zichtbare schade. De klant zal bij de
levering ook nazien of de levering conform is met de bestelling.
Bij levering van het voertuig zal de klant een document ondertekenen waarbij al dan niet onvolledigheden en/of schade wordt
genoteerd.
29. Klachten betreffende de levering moeten SBR SOLUTIONS BV
toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor
het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. De koper wordt verzocht
steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
SBR SOLUTIONS BV is enkel aansprakelijk voor eigen grove fout
dan wel voor de grove fout of het bedrog van aangestelde.
SBR SOLUTIONS BV is in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade (onder meer maar niet exhaustief:
verwondingen, schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde
winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten).
SBR SOLUTIONS BV waarborgt enkel en in elk geval de kosteloze herstelling van constructiefouten tot 1 jaar na datum van
levering, met uitsluiting van alle andere kosten, vergoedingen en
schadevergoedingen.
De waarborg geldt evenwel niet zolang koopsom en toebehoren
niet volledig betaald zijn.

SBR SOLUTIONS BV is wat de levering van laadkleppen-merk
Dhollandia betreft tot geen vrijwaring gehouden en kan dan ook
onder geen beding aansprakelijk worden gesteld. Ondergeschikt
kan de SBR SOLUTIONS BV tot niet meer vrijwaring gehouden
zijn dan voorzien in de algemene voorwaarden door Dhollandia
(algemene voorwaarden na te lezen op www.dhollandia.be).
Er is geen enkele waarborg voor tweedehandsgoederen, behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst.
30. De garantie komt te vervallen wanneer er door de gebruiker of
zijn aangestelde, aanpassingen of inbouw meubels zijn geïnstalleerd die verankerd zijn aan de opbouw. De garantie komt
eveneens te vervallen wanneer men in de opbouw boord ,
zaagt, slijpt, last of gelijk welke andere aanpassing maakt aan de
opbouw.
31. De constructie van de opbouw is ontworpen om een last te
dragen die vermeld staat in de COC fase 2. Bij overschrijding
van deze last is SBR Solutions BV niet verantwoordelijk voor de
schade die daarvan de oorzaak is.
32. De opgegeven gewichten zijn een benadering en kunnen afwijken van de vermelde gewichten in de folder of offerte.
33.

Kleuren van de opbouw kunnen een afwijkende schakering
vertonen afhankelijk van de geschilderde ondergrond. Hiervoor is
SBR Solutions niet verantwoordelijk.

34. Elk geschil behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de
Rechtbanken van West-Vlaanderen, Afdeling Kortrijk dan wel de
Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Kortrijk, dan wel het
Vredegerecht van het eerste kanton Kortrijk.
35. Het Belgisch recht is van toepassing op elk geschil.

