Algemene Voorwaarden :
1. Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen.
2. Prijzen of voorwaarden die onze afgevaardigden toestaan, zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging van
onze firma.
3. De geleverde goederen kunnen niet teruggenomen worden zonder ons voorafgaandelijke akkoord. De
terugnamekosten zijn steeds ten laste van de koper, tenzij zij het gevolg zijn van een vergissing van onze
diensten. De goederen worden vervoerd op risico van de klant zelfs indien ze franco geleverd worden.
4. De facturen zijn betaalbaar middels overschrijving op de bankrekening van Toolsmate BV : BE35751211110537.
5. Iedere op de vervaldag niet-betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden
met verwijlinteresten à rato van 1 % per maand. Bovendien zal bij niet-betaling op de vervaldag het
factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 10 % verhoogd worden ten titel van forfaitaire
schadeloosstelling, en dit met een minimum van €25,00. Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat
andere facturen, waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, en dit
zonder ingebrekestelling.
6. In geval van laattijdige betaling van facturen behouden we ons het recht alle prestaties te staken.
7. A. De conformiteit van de levering dient bij levering door de cliënt te worden gecontroleerd. Eventuele klachten
dienen uiterlijk 5 dagen na levering bij aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht.
B. Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken dient door de cliënt te worden ingesteld binnen de
twee maanden na het ontstaan van het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering onontvankelijk is. Deze
vordering moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen de 6 maanden na levering.
C. Wanneer door de medecontractant of derden herstellingen worden uitgevoerd aan de door ons geleverde
goederen vervalt onze verantwoordelijkheid.
8. De eventuele vooropgestelde leveringstermijn geldt slechts ten titel van inlichting. Laattijdige levering geeft de
medecontractant geen recht op schadevergoeding, noch het recht om de overeenkomst te ontbinden.
9. In geval van contractuele of buitencontractuele fout is onze verantwoordelijkheid beperkt tot het bedrag van de
bestelling. Geen andere gevolgschade van de cliënt of van een derde komt in aanmerking voor vergoeding. In
geval van betwisting is enkel de rechtbank van Ieper (B) bevoegd. Alle geleverde goederen en de eventueel uit
voortvloeiende opbrengsten blijven eigendom van Toolsmate.be tot integrale betaling van de betreffende
factuur.
10. Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde doel. Toolsmate BV accepteert
geen aansprakelĳkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelĳk worden gehouden
voor persoonlĳk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de
gereedschappen. Bĳ onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen. De eventueel mondelinge of
schriftelijke instructies zĳn, voor zover van toepassing, bedoeld om algemene richtlĳnen te bieden voor het
gebruik van een bepaald gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken,
mag u pas aan een project beginnen als u eerst de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of
instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd. Het is ons beleid onze
producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wĳ ons het recht voor specificaties en onderdelen
zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelĳkheid van de gebruiker om vóór
gebruik te controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zĳn.
Bijzondere Voorwaarden :
1. A. Wij kunnen enkel in rechte worden aangesproken voor de rechtbank van de plaats van onze maatschappelijke
zetel.
B. In alle andere gevallen van betwisting is de rechtbank van de plaats waar de overeenkomst is ontstaan of waar
zij wordt, is of moet worden uitgevoerd of rechtbank van de woonplaats van de cliënt, naar onze keuze, bevoegd.
Dit geldt tevens in geval van aangenomen wissels.
C. Deze bepaling is eveneens van toepassing op contracten met rechtsonderdanen van de Europese Unie
overeenkomstig het verdrag van 27 september 1968.
2. In geval van wanprestatie uit onze hoofde heeft de cliënt recht op een gemeenrechtelijke schadevergoeding.

