Artikel 1 : Algemeen
1.1 De algemene voorwaarden zoals hieronder
neergeschreven zijn van toepassing op alle contractuele
verhoudingen.
1.2 Indien één of meer bepalingen uit deze algemene
voorwaarden nietig zijn of anderszins geen gelding vinden,
dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
1.3 Alle formaliteiten zijn voorgeschreven op straffe van
verval.
1.4 Aan de algemene voorwaarden kunnen geen wijzigingen
worden gebracht, tenzij schriftelijk en in onderlinge
overeenstemming. Uit feiten kan nooit worden afgeleid dat
partijen hebben willen afwijken van de tussen hen geldende
overeenkomst of dat zij aan enig recht hebben willen
verzaken.
Artikel 2 : Betaling
2.1 De facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper
binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum en zonder korting.
Behoudens tegenbericht op de dag dat de factuur wordt
ontvangen, wordt de factuur geacht te zijn ontvangen 3
werkdagen na factuurdatum.
2.2 Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal
van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling
een laattijdigheidsintrest van 10% per jaar vanaf
factuurdatum opleveren en wordt verhoogd met een
forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15 % met een
minimum van € 125,-.
2.3 Een op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur
heeft tevens tot gevolg dat alle facturen van rechtswege
en zonder aanmaning of ingebrekestelling onmiddellijk
opeisbaar worden en dat alle door Kannegieter
toegestane afbetalingstermijnen komen te vervallen.
Artikel 3 : Betwisting
3.1 Indien daartoe aanleiding zou bestaan, dienen de
facturen binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum per
aangetekend schrijven en op gemotiveerde wijze te
worden betwist.
3.2 Indien daartoe aanleiding zou bestaan, dienen op
straffe van verval de leveringen met zichtbare gebreken
binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst ervan per
aangetekend schrijven en op gemotiveerde wijze te
worden betwist. Indien daartoe aanleiding bestaat, dienen
de leveringen met niet-zichtbare gebreken op straffe van
verval binnen dezelfde termijn en op dezelfde wijze te
worden betwist na de vaststelling ervan.
3.3 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na
onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons
te bepalen voorwaarden.
Artikel 4 : Orderkosten
Bij orders met een totale waarde van minder dan € 500-,
wordt € 12,40 als orderkosten in rekening gebracht.
Artikel 5 : Wanprestatie
Bij wanprestatie van de koper heeft Kannegieter het recht
de leveringen zonder verwittiging of kennisgeving op te
schorten. Bovendien kan Kannegieter het contract
beschouwen als ontbonden voor het geheel of voor het
nog niet uitgevoerde gedeelte en dit onverminderd het
recht op een schadevergoeding gelijk aan 30% van het
factuurbedrag, indien tegenpartij, na daartoe te zijn
aangemaand in gebreke is en blijft zich in regel te stellen
met de overeenkomst binnen de vooropgestelde termijn.
Kannegieter behoudt zich evenwel het recht voor om de
uitvoering van de overeenkomst te vorderen en/of zijn
werkelijke schade te bewijzen.
Artikel 6 : Eigendomsvoorbehoud
6.1 Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen
blijven de geleverde goederen het uitsluitend eigendom van
Kannegieter, ongeacht de betiteling van het contract. De
klant zal gehouden zijn de eigendomsrechten van
Kannegieter op de goederen te respecteren, onder meer
door het aanbrengen op de goederen van het feit dat de
goederen eigendom zijn van Kannegieter.
6.2 De klant zal onder meer ervoor zorgen dat alle derden,
die een recht kunnen doen gelden op de goederen die de
klant onder zich heeft, dan wel het pand waarin ze werden
ondergebracht, stofferen, tijdig op de hoogte zijn gebracht
van de eigendomsrechten van Kannegieter.
De klant is gehouden een kopie van deze kennisgeving aan
Kannegieter te bezorgen. De kennisgeving dient te gebeuren
voorafgaand aan het onderbrengen van de betreffende
goederen in een pand dat de derde een voorrecht verschaft.
6.3 Alle risico’s verbonden aan het eigendom blijven
echter onder de verantwoordelijkheid van de klant.

Artikel 7 : Intellectuele eigendom
7.1 Indien op de goederen (zoals modellen en dergelijke),
welke bij de voorbereiding of uitvoering van de
overeenkomst door of namens Kannegieter zijn vervaardigd,
intellectuele eigendomsrechten rusten, komen deze rechten
Kannegieter onverminderd toe.
7.2 Wederpartij garandeert Kannegieter te allen tijde dat
het gebruik van door wederpartij verstrekte gegevens of
anderszins, haar niet in strijd zal brengen met wettelijke
voorschriften of beschermde rechten van derden. Verder
vrijwaart zij Kannegieter volledig voor alle directe en
indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens
ons geldend zouden mogen maken uit hoofde van
schending van deze garantie.
Artikel 8 : Levering
8.1 De leveringen geschieden franco huis en onder de
navolgende voorwaarden: Kannegieter heeft de keuze van
het vervoermiddel, waarmee zaken op het afleveradres
zullen worden geleverd. Het risico van de zaken gaat over op
het moment, dat zij uit het in onder bovenvermeld
vervoermiddel op het afleveradres zijn gelost. De franco
huis levering van zaken aan de klant geschiedt aan het
door de klant aangegeven adres of tot zover het leverende
vervoermiddel naar het uitsluitend oordeel van de
bestuurder daarvan, kan komen. Weigert de klant in
het laatstgenoemde geval de zaken aldaar in ontvangst te
nemen, dan komen de daardoor uit welken hoofde ook
ontstane kosten voor rekening van de klant en gaat
desalniettemin het risico over op het moment van
uitladen aldaar uit het betreffende vervoermiddel. De
franco huis levering gaat niet verder dan het plaatsen op
het losperron of direct tot de drempel van het
overeengekomen adres.
8.2 De wederpartij is verplicht het geleverde en de
verpakking terstond bij levering op eventuele tekorten
en/of zichtbare beschadigingen te controleren.
8.3 De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van
inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend.
Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit
aanleiding geven tot een schadevergoeding. Vertraging
in uitvoering van de bestelling kan tevens nooit aanleiding
geven tot ontbinding van de overeenkomst, tenzij
Kannegieter hiertoe bij aangetekend schrijven in gebreke
is gesteld en zij de mogelijkheid heeft gekregen de
levering alsnog te voldoen.
Artikel 9 : Transport -risico
Kannegieter is gerechtigd voor duurzame
verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te
brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer
Kannegieter een dergelijke vergoeding in rekening brengt, zal
deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde
staat. Indien op leenverpakking wordt aangeleverd, wordt
dienaangaande statiegeld gefactureerd. Slechts bij franco
retournering van de leenverpakking in oorspronkelijke
staat binnen een termijn van 120 dagen na levering wordt
het volledige statiegeld gecrediteerd.
Artikel 10 : Aansprakelijkheid
10.1 Kannegieter sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor
zover die niet dwingend in de Wet geregeld is. Onze
aansprakelijkheid is telkens beperkt tot het totale bedrag
van de betreffende order.
10.2 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van
openbare orde, is Kannegieter niet gehouden tot enige
vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of
indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of
onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de
wederpartij als bij derden.
Evenmin is Kannegieter gehouden tot enige vergoeding
van schade ontstaan door hulpzaken, door ondergeschikten
en/of hulppersonen, al dan niet aan opzet of grove schuld te
wijten. In ieder geval is Kannegieter niet aansprakelijk voor
schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het (onjuiste)
gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan
voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
Ook is Kannegieter niet aansprakelijk voor schade die had
kunnen worden voorkomen door een eerdere melding van de
zijde van de wederpartij.
10.3 Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde
zaken door of namens de wederpartij, is Kannegieter
gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de
wederpartij en/of van derden tot betaling van
schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten
gevolge van samenstelling en/of fabricagefouten dan wel
door enigerlei andere oorzaak. Wederpartij is gehouden
Kannegieter te vrijwaren resp. schadeloos te stellen ter

zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van
schade waarvoor onze aansprakelijkheid in deze
voorwaarden in de verhouding tot wederpartij is
uitgesloten.
10.4 In ieder geval is de aansprakelijkheid van Kannegieter
beperkt tot het plafondbedrag waarvoor zij verzekerd is.
Artikel 11 : Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil
onafhankelijke en/of onvoorziene omstandigheid en elke
omstandigheid die van die aard is dat de nakoming van de
overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet
meer kan worden verlangd.
11.2 Indien naar oordeel van Kannegieter de overmacht
van tijdelijke aard zal zijn, heeft Kannegieter het recht de
uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten,
totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich
niet meer voordoet. Is naar ons oordeel de overmacht
situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een
regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst
en de daaraan verbonden gevolgen, zonder recht op
enige vergoeding met uitzondering van hetgeen hierbij
bepaald wordt.
11.3 Kannegieter is gerechtigd betaling te vorderen van
de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende
overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht
veroorzakende omstandigheid is gebleken.
11.4 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren,
dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te
stellen.
Artikel 12 : Garantie
12.1 Met inachtneming van de hierna gestelde
beperkingen, verleent Kannegieter gedurende een nader
overeen te komen periode garantie op de door onze
geleverde producten, tenzij partijen anders hebben
overeengekomen. Deze garantie beperkt zich tot de zich
voordoende fabrieksfouten en omvat dus geen storingen
die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of
verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.
12.2 Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen
wordt de garantie beperkt tot deze die door de derden
leverancier aan Kannegieter verleend wordt.
12.3 De garantie vervalt, indien door de wederpartij
en/of door haar ingeschakelde derden, op ondeskundige
wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.
De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij
en/of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden of
wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.
12.4 Indien Kannegieter ter voldoening aan onze
garantieverplichting onderdelen vervangt, dan worden de
vervangen onderdelen onze eigendom.
Artikel 13 : Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
13.1 Ingeval van betwisting is uitsluitend het Belgisch recht
van toepassing. De toepassing van de Internationale
Verdragen inzake handelszaken van kracht in België zijn
uitdrukkelijk uitgesloten.
13.2 Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken
van Brussel bevoegd.

