
CONTRACTVOORWAARDEN

Artikel 1 Algemeen
Alle verhuringen, werken, leveringen, diensten of om het even welke prestaties gebeuren onder de hiernavolgende voorwaarden, die enerzijds integraal deel uitmaken van de overeenkomst en die
anderzijds van toepassing zijn met uitsluiting van alle algemene voorwaarden die eventueel zouden voorkomen op documenten uitgaande van de klant. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn
slechts geldig voor zover ze uitdrukkelijk en schriftelijk werden overeengekomen.Indien mocht blijken dat één of meerdere bedingen geheel of gedeeltelijk ongeldig zouden zijn, blijven de overige
bepalingen van huidige voorwaarden onverminderd bestaan.

Artikel 2 Offertes en bestellingen
Voor iedere bestelling moet een bestelbon, offerte of leveringsbon worden opgemaakt en telefonische bestellingen dienen door de klant steeds schriftelijk te worden bevestigd binnen de 24 uur, bij
gebreke waaraan de bestelling voor niet geplaatst kan worden beschouwd, onverminderd het recht van VOF OSTRON om de bestelling toch uit te voeren.In geval van onduidelijkheid over het
voorwerp van de bestelling zal VOF OSTRON in regie en naar eigen beste inzichten haar verbintenissen uitvoeren. Een bestelling die elektronisch wordt geplaatst heeft dezelfde bindende waarde
als een door de klant ondertekende bestelbon, met dien verstande dat de klant zichzelf moet identificeren met aanduiding van benaming, locatie en desgevallend ondernemingsnummer. Tot
zolang de identificatie van de klant niet volledig gebeurde, blijven alle verbintenissen van VOF OSTRON geschorst.

Artikel 3 Levering
Alle bestelde goederen en materialen worden geacht geleverd te zijn in onze werkplaatsen/magazijn voor verzending en worden derhalve op de plaats van levering door de klant aanvaard. Het
vervoer geschiedt dienvolgens steeds op risico en gevaar van de klant, zelfs wanneer eventueel zou overeengekomen zijn dat VOF OSTRON voor het vervoer zou instaan. VOF OSTRON kan
nooit aansprakelijk worden gesteld voor de niet of niet tijdige levering ingevolge overmacht, waarbij VOF OSTRON niet verplicht is het onvoorzienbare karakter van de omstandigheden die
overmacht uitmaken te bewijzen.  Gevallen van overmacht, ongeacht of die tijdelijk of definitief de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, schorsen of doven van rechtswege de
verplichtingen van VOF OSTRON uit en ontslaan VOF OSTRON van elke aansprakelijkheid of schade die hierdoor zou kunnen ontstaan. Worden niet limitatief als overmacht beschouwd in
hoofde van VOF OSTRON: oorlogen en gelijkaardige toestanden, beslissingen of handelingen van de openbare overheid, stakingen, overstromingen, brand alsmede elke oorzaak onafhankelijk
van de wil van VOF OSTRON waardoor de productie, de levering of transport onmogelijk is.

Leveringstermijnen worden steeds uitsluitend bij wijze van aanduiding gegeven zonder strikt van toepassing te zijn en met dien verstande dat vertraging in de levering of uitvoering van werken of
diensten of producten geen aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding. Bovendien is VOF OSTRON van alle verplichtingen inzake leveringstermijn ontslagen wanneer de
betalingsvoorwaarden door de klant niet worden nageleefd of wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht wijzigingen worden aangebracht. VOF OSTRON heeft het recht de overeenkomst
zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege als ontbonden te beschouwen te nadele van de klant, in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of bij om het even welke
ingrijpende wijziging aan de juridische toestand van de klant.

Indien goederen op locatie moeten worden geleverd, dient de klant ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de in
ontvangstneming van de gehuurde zaken, bij gebreke waaraan VOF OSTRON het recht heeft om het gehuurde terug te mee te nemen met dien verstande dat de klant niet alleen de
transportkosten maar ook het volledige huurbedrag verschuldigd zal zijn.

Artikel 4 Reserveren en annuleren
De klant kan bij VOF OSTRON de in verhuur aangeboden zaken reserveren, met dien verstaande dat een dergelijke reservering bindend is en wanneer de klant gereserveerde zaken niet op het
overeengekomen tijdstip afneemt, de volledige huurprijs verschuldigd is. Annuleringen kunnen alleen schriftelijk gebeuren en maken betaling van een vergoeding verschuldigd zoals hierna
vermeld :

- 20% van het totale orderbedrag wanneer de annulering plaats vindt tussen de 59 ste en 30ste dag voor het tijdstip waarop de zaken aan de klant ter beschikking
zouden worden gesteld,

- 30% van het totaal orderbedrag bij annulering tussen de 29ste en de 10de dag voor het voornoemde tijdstip,
- 50% van het totale orderbedrag bij annulering tussen de 9de en de 2de dag voor voornoemde tijdstip,
- Integrale betaling bij latere annulering,

Artikel 5 Eigendomsrecht
De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van VOF OSTRON, ongeacht de duur van de overeenkomst. De klant is dienvolgens onder geen beding gerechtigd de gehuurde zaken te
vervreemden, te verpanden of anderszins te behoeve van derden te bezwaren. De klant zal VOF OSTRON onmiddellijk op de hoogte brengen indien de gehuurde zaken het voorwerp mochten
zijn van beslagmaatregelen en tegelijkertijd de beslagleggende partij van de eigendomsrechten van de VOF OSTRON op de hoogte brengen. Indien er toch beslagmaatregelen jegens de
verhuurde goederen van VOF OSTRON zouden worden genomen, geeft dit VOF OSTRON het recht alle overeenkomsten met de klant te beëindigen en/of al haar verplichtingen op te schorten.

Artikel 6 Waarborg
Tenzij anders met VOF OSTRON  overeengekomen, dient uiterlijk bij de afhaling van de gehuurde goederen een waarborgsom te worden betaald die in verhouding staat tot de opgegeven
huurperiode, de overeengekomen huurprijs en de dagwaarde van de gehuurde goederen. Indien de klant verlenging van de overeenkomst zou wensen, dient uiterlijk op de dag van de aanvang
van de verlening een nieuwe waarborgsom te worden voldaan. De waarborg kan onder geen beding worden beschouwd als een vooruitbetaling op de huursom of als een afkoopsom van enig
risico voor beschadiging onverminderd het recht van VOF OSTRON om aan het einde van de huurovereenkomst de verschuldigde bedragen met de betaalde waarborgsom te compenseren.
Indien de klant aan alle verplichtingen heeft voldaan, wordt de waarborgsom integraal terug gegeven.

Artikel 7 Projecten en verzekering
Indien de gehuurde goederen worden gebruikt voor het realiseren van professionele projecten, verbindt de klant er zich toe een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten waarin ook eventuele
schade veroorzaakt door het defect aan het gehuurde materiaal is inbegrepen. Bij gebrek aan het afsluiten van een dergelijke verzekering aanvaardt de klant zijn eigen verzekeraar te zijn.

Artikel 8 Terugbezorgen van gehuurde goederen

Gehuurde zaken worden na terugbezorging bij VOF OSTRON gecontroleerd binnen de twee werkdagen en tot die tijd blijft de klant voor vastgestelde schade aansprakelijk. Het meenemen van
zaken door VOF OSTRON of door een transporteur is op zich niet te beschouwen als een dergelijke controle. Indien bij de controle schade aan de gehuurde goederen wordt geconstateerd, wordt
De klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, waarna de klant gedurende 1 week de tijd heeft te laten overgaan tot een eventuele tegensprekelijke expertise.Na het verstrijken van
die termijn van 1 week wordt de klant verder onweerlegbaar geacht de vaststellingen van VOF OSTRON te aanvaarden.

Artikel 9 Gebruik van de gehuurde goederen
Onderverhuring en beschikbaarstelling van de gehuurde goederen aan derden is niet toegestaan, tenzij na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VOF OSTRON.De klant verbindt er zich toe
alle maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal of beschadiging van de gehuurde goederen en bevestigt voldoende onderlegd te zijn en de gebruikersinstructies en/of over handleidingen te
kennen en verbindt er zich toe dienovereenkomstig te handelen. Indien de gehuurde goederen niet aan VOF OSTRON kunnen worden terugbezorgd dient de klant deze, ongeacht de oorzaak van
de niet-terug bezorging, te vergoeden aan de door VOF OSTRON bepaalde dagprijs.

Artikel 10 Klachten
Op straffe van verval dient elke klacht per aangetekende brief en op gemotiveerde wijze meegedeeld te worden binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf de levering of de uitvoering van de
opdracht of de toezending van de factuur, bij gebreke waaraan de geleverde goederen en/of uitgevoerde opdracht of facturatie als definitief aanvaard worden beschouwd. Het is expliciet
overeengekomen dat een klacht geen recht geeft op het weigeren van betaling en de klant verzaakt dienvolgens aan het inroepen van de exceptio non adempleti contractus; desgevallend zal
VOF OSTRON, voor zover enige aansprakelijkheid zou worden weerhouden, achteraf tot terugbetaling van het teveel ontvangene overgaan maar in geen geval kan de klant bij voorbaat weigeren
het volledig aangerekende bedrag te voldoen. Bij klachten in verband met eventuele verborgen gebreken wordt de kennis van VOF OSTRON van de verborgen gebreken niet vermoed en
conventioneel wordt bepaald dat de korte termijn waarvan sprake in artikel 1648 B.W. of in om het even welke andere nationale of internationale bepaling die een regeling inzake verborgen
gebreken voorziet, 3 maanden beloopt vanaf de datum van levering.

Artikel 11 Prijs en betalingen
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn alle vermelde prijzen steeds exclusief BTW, taksen of transportkosten en zijn alle facturen contant betaalbaar op het adres van de zetel
van VOF OSTRON. Betaalde bedragen worden hoe dan ook steeds aangewend om de oudste schuld, desgevallend verhoogd met vervallen intresten of kosten, aan te zuiveren, waarbij deze
afbetalingen eerst op intresten en kosten zullen worden toegerekend. Laattijdige betaling geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot verhoging van het
openstaande bedrag met enerzijds een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10 % met een minimum van € 75,00 en anderzijds tot een intrest a rato van 10 % per jaar. Bovendien impliceert het
niet tijdig betalen van één enkel verschuldigd bedrag de opeisbaarheid zonder ingebrekestelling van alle andere verschuldigde bedragen, zelfs indien die op zich nog niet vervallen zouden zijn.
Bovendien geeft het niet-betalen van enig bedrag aan VOF OSTRON de mogelijkheid elke verbintenis, desgevallend ook inzake andere opdrachten, op te schorten tot de datum van volledige
betaling. Indien de factuur op vraag van de klant werd opgesteld op naam van een derde, blijft de klant in ieder geval solidair met deze derde tot betaling gehouden.

Artikel 12 Beperking van de aansprakelijkheid
In gevallen waarin de aansprakelijkheid van VOF OSTRON zou kunnen worden weerhouden, zal die hoe dan ook beperkt blijven tot teruggave of gedeelte teruggave van de prijs die reeds werd
ontvangen voor het niet conforme gedeelte vanwege de klant. De verantwoordelijkheid van VOF OSTRON tegenover de klant, om welke reden ook, is altijd beperkt tot de directe en voorzienbare
schade. VOF OSTRON is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade veroorzaakt aan personen of goederen, noch voor de schade te wijten aan zichtbare of verborgen gebreken van
de geleverde goederen of andere tekortkomingen, indien de goederen of leveringen op om het even welke wijze onvakkundig gemanipuleerd werden. Indien tussen VOF OSTRON en de klant een
verzekeringsovereenkomst werd gesloten en/of indien de VOF OSTRON zelf met betrekking tot de gehuurde goederen een BA-uitbatingsverzekering afsloot, zal elke eventuele door VOF
OSTRON verschuldigde schadevergoeding nooit hoger kunnen zijn dan de overeengekomen of verzekerde dekking.

Artikel 13 Bevoegde rechtsmacht – toepasselijk recht
Elk geschil omtrent de uitvoering en/of interpretatie van de overeenkomsten met VOF OSTRON zal onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement
alwaar VOF OSTRON haar maatschappelijke zetel heeft vallen, tenzij VOF OSTRON, optredend als eisende partij, zou verkiezen het geding bij gelijk welke andere bevoegde rechtbank
aanhangig te maken. Alle overeenkomsten en mogelijke geschillen worden beheerst door het Belgisch Recht.

Ondertekening op de voorkant van deze pagina voor akkoord met deze voorwaarden bestaande uit één bladzijde  en 13 artikels




