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Algemene verkoopsvoorwaarden Mervi nv

1. Onze facturen zijn betaalbaar te Antwerpen, netto contant, zonder korting. Alle buitenlandse
betalingsonkosten zijn ten laste van de koper en kunnen niet geweigerd worden.
2. Elke vervallen en onbetaald gebleven factuur zal, zonder aanmaning of dagvaarding te
noodzaken, een intrest meebrengen van 1,5% per maand. Het niet-betalen van een factuur geeft
ons het recht om op gelijk welk ogenblik onze leveringen stop te zetten, de onmiddellijke betaling
van al de uitgevoerde leveringen te eisen en eventueel het contract als verbroken te
beschouwen.
3. Bij wanbetaling wordt het factuurbedrag verhoogd met een schade-vergoeding van 20% met een
minimum van € 75,00 zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, en zonder vermindering van
het verschuldigde bedrag met verwijlintresten, innings-, aanmanings-, en vervolgingskosten. De
gerechts-kosten zijn hierin niet inbegrepen. Vermelde schadevergoeding is verschuldigd
teneinde de leverancier te vergoeden voor alle buitenrechterlijke onkosten, tijdverlies,
administratiekosten en erelonen.
4. Klachten betreffende de geleverde goederen, dienen binnen de 48 uren na ontvangst schriftelijk
te worden gemeld. Dit is echter geen reden om de be-taling op te schorten.
5. Zolang de goederen niet volledig betaald zijn, blijven zij eigendom van Mervi nv. De koper kan
dus deze goederen niet verwerken of verkopen vooraleer onze facturen die hierop betrekking
hebben volledig vereffend zijn. Iedere handeling van de koper in strijd met dit artikel is
onderworpen aan de be-palingen van artikel 491 van het strafwetboek.
In geval van beslag op de goederen, faillissement, gerechtelijk akkoord of van elke andere vorm
van kennelijk onvermogen van de klant, alsook bij om het even welke wijziging van zijn juridische
toestand, is de koper verplicht hiervan terstond melding te maken en tevens de beslagleggende
deurwaarder, de bewindvoerder of curator van het gemaakte eigendomsvoorbehoud onmiddellijk
op de hoogte te brengen. De koper zal de goederen niet mogen vervreemden, bezwaren, bij een
ander in gebruik geven of verplaatsen zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.
Indien zich één van de hiervoor genoemde gevallen voordoet, hebben wij ondermeer het recht de
goederen onmiddellijk terug te nemen en schadevergoeding te vorderen wegens
waardevermindering van de goederen of anderszins. In al deze gevallen blijven de goederen, die
zich bevinden op de maatschappelijke zetel, op de exploitatiezetel van de klant of op elke
andere plaats die is aangeduid als leveringsplaats, de eigendom van Mervi nv.
6. De goederen worden steeds verzonden op gevaar en risico van de koper, zelfs in geval van
levering franco magazijn. Wij dekken geen enkele verzekering dan op uitdrukkelijk verzoek van
de koper en dit verzoek dient voor iedere levering afzonderlijk en specifiek herhaald te worden.
7. De termijnen voor de levering en voor de terbeschikkingstelling van handels- goederen en
materieel zijn indicatief. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot
schadevergoeding of vernietiging van de bestelling.
De redenen, ingeroepen door onze leveranciers voor het niet-uitvoeren van hun verplichtingen,
worden gelijkgesteld met gevallen van overmacht en ontheffen ons eveneens van onze
verplichtingen jegens onze eigen kopers.
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8. Als 1 maand na de overeengekomen leveringstermijn de goederen niet zijn afgenomen, zijn wij
gerechtigd geheel te onzer keuze overeenkomstig Art. 1657 burgerlijk wetboek: hetzij de
verkochte goederen te factureren en betaling te verlangen, hetzij de koop te ontbinden. In het
eerste geval worden de goederen voor rekening van en risico van de koper opgeslagen en in het
tweede geval zijn wij gerechtigd een vergoeding te eisen voor alle door ons geleden schade.
9. Een marge van circa 15% in min of in meer op de bestelde hoeveelheid, zal door de koper altijd
aanvaard moeten worden. Gelet op de aard van de goederen en de beschikbare grondstoffen
kunnen afwijkingen ook steeds voorkomen in hoeveelheden, dikte, kleur, gewicht en dergelijke
ten opzichte van eventuele stalen, vorige producties of bij de bestelling opgegeven specificaties.
Deze afwijkingen vallen binnen de sector als toegestane toleranties en kunnen enkel aanleiding
geven tot een klacht in geval van buitenmatige overschrijdingen.
10. Het bedrijf dat de eindproducten vervaardigt en verpakt is er verantwoordelijk voor om na te gaan
of de verpakkingsmaterialen wel degelijk geschikt zijn voor de beoogde toepassingen.
11. De verkoper is niet verantwoordelijk voor enige vorm van gevolgschade of verlies, van welke
aard, oorsprong of omvang deze ook moge zijn.
12. Contractbreuk: in geval van weigering van de bestelde koopwaar is forfaitair een vergoeding
verschuldigd die minimum de helft van de te factureren of gefactureerde prijs bedraagt.
13. De klant ziet uitdrukkelijk af van elke eis tegen Mervi nv voor het deel van de schadevergoeding
dat de dekking van de burgerlijke verantwoordelijkheid van Mervi nv overschrijdt. De verzekerde
bedragen worden vermeld in de polissen B.A.-onderneming en overeenkomstige attesten zijn
verkrijgbaar op de zetel van de vennootschap op het eerste verzoek.
14. Alle geschillen tussen partijen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van
Antwerpen.
15. Elke onenigheid nopens deze verkoopsvoorwaarden dient ten laatste binnen de 24 u na de
afsluiting van een overeenkomst schriftelijk gemeld te worden en kan eventueel ook aanleiding
geven tot verbreking van de overeenkomst.
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