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Algemene verkoop- en aankoopvoorwaarden  
Prijzen  
Prijzen vermeld in onze offertes en bestellingsbevestigingen, zijn berekend exclusief BTW, die ten laste blijft van de koper en/of afnemer. De prijzen 
zijn berekend op economische randvoorwaarden zoals wisselkoersen, leveranciersprijzen, prijzen van committenten, lonen, eigen fiscale en andere 
lasten, e.d.m. Iedere wijziging van deze randvoorwaarden tussen de periode van de prijsofferte en de uiteindelijke levering kan automatisch een 
prijsaanpassing teweeg brengen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De koper aanvaardt bij deze het risico van een dergelijk 
prijsverschil ten belope van een maximum van 10% op het oorspronkelijk bedrag. Behoudens andersluidende vermelding zijn de prijzen per eenheid 
berekend. Behoudens expliciete en schriftelijke andersluidende vermelding, zijn de opgegeven prijzen gedurende maximaal 30 dagen geldig.  

Betalingsvoorwaarden  
Zoals overeengekomen in het contract. 
De goederen blijven integraal eigendom van de B.V. Torre Moerman Technieken tot de koper al zijn verbintenissen heeft voldaan, hier inbegrepen de 
‘volledige betaling van de prijs en andere mogelijke verschuldigde sommen. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt elk factuurbedrag onmiddellijk 
opeisbaar en is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigbeidintrest verschuldigd ten belope van de wettelijke intrestvoet vermeerderd 
met 3% per jaar, met een forfaitair minimum van 10 % op jaarbasis. Bovendien wordt van rechtswege een schadebeding verschuldigd te belope van 
15 % op alle openstaande factuurbedragen, met een forfaitair minimum van 75 EURO, eveneens zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling 
vereist is. De uitgifte van titels, effecten, wisselbrieven, orderbrieven, of enige andere verhandelbare titel brengt geen vernieuwing noch afwijking 
mede van huidige voorwaarden. Bij uitgifte van cheques verplicht de trekker zich ertoe voor voldoende dekking te zorgen gedurende de gehele 
termijn van eisbaarheid, op straffe van voormeld schadebeding en voormelde intresten, benevens het recht van de B.V. Torre Moerman Technieken, de 
overeenkomst te ontbinden of verbreken ten laste van de in gebreke blijvende partij. Iedere verbreking of ontbinding van een overeenkomst op last 
van de koper, leidt tot schadevergoeding voor de B.V. Torre Moerman Technieken ten belope van de geleden schade, vermeerderd met 15% ten titel 
van morele schadevergoeding, met een forfaitair minimum van 20% op de overeengekomen prijs. Muntontwaarding, devaluatie of revaluatie hebben 
een invloed op de verkoopprijs. Zij hebben tot gevolg dat de overeengekomen verkoopprijs van de goederen stijgt naar rato van het verschil in koers. 
Prijzen worden opgegeven in een welbepaalde munt. Bij gebreke van opgave van de toepasselijke munt worden de prijzen verondersteld te zijn in 
EURO. 
De koper doet afstand van zijn recht voortvloeiend uit de exceptio non adimpleti contractus, alsmede iedere andere exceptie die niet van openbare 
orde is ten aanzien. van de B.V. Torre Moerman Technieken. Betwistingen mogen niet leiden tot stopzetting van betalingen, tenzij schriftelijk en 
voorafgaand anders wordt overeengekomen.  

Waarborg  
De geleverde producten genieten van de fabriekswaarborg. In geen geval kan de B.V. Torre Moerman Technieken, worden aangesproken wegens 
verborgen gebreken te wijten aan transport, de montage/demontage van het toestel of enige andere oorzaak vreemd aan een fabricagefout of een fout 
in de aanwending of het gebruik van de grondstoffen bij de vervaardiging. De waarborg geldt enkel voor de geleverde producten, en kan niet worden 
uitgebreid worden tot de producten die ingeschakeld zijn in een installatie waarin het product voorkomt. De B.V. Torre Moerman Technieken verbindt 
zich ertoe de producten waaraan een defect toe te schrijven is door voormelde gebreken, terug bedrijfsklaar te maken, onder voorbehoud dat het 
gebrek door de B.V. Torre Moerman Technieken erkend wordt en deze oordeelt ervoor aansprakelijk te zijn na nazicht van de producten. Dit nazicht 
geschiedt, indien mogelijk, ten bedrijven van de B.V. Torre Moerman Technieken, waarbij alle producten voor nazicht franco en zonder kosten 
worden toegezonden aan B.V. Torre Moerman Technieken. Corrosieverschijnselen kunnen slechts als fabricagefout worden aanzien, indien het 
gebruik van het product geschiedde overeenkomstig de voorschriften en gebruiksaanwijzing, én met de zorgen van de goede huisvader. Bij de 
bestelling dient melding te worden gemaakt van een gebruik in een al dan niet corrosief milieu, bij gebrekewaarvan de B.V. Torre Moerman 
Technieken er mag van uitgaan dat het product zal gebruikt worden in een niet-corrosieve omgeving, en het product derwijze zal moeten worden 
gebruikt, op straffe van verval van de waarborg tegen corrosie. Schade voortvloeiend uit het niet-aangepast gebruik, verwerking, behandeling, opslaan 
of vervoer van de goederen die niet in overeenstemming is met de gebruikelijke gang van zaken en/of de bijgeleverde documentatie resp. 
gebruiksaanwijzing, in hoofde van de koper of van een derde, wordt uitgesloten.  

Vrijwaring  
De koper zal de B.V. Torre Moerman Technieken vrijwaring verlenen tegen alle aanspraken in feite ofin rechte voortvloeiend uit onderhavige 
contractuele situatie.  

Termijn  
De leveringstermijnen lopen vanaf de dag na datum van ontvangst van een technisch nauwkeurig bepaalde en geschreven bestelling. De termijnen 
worden ter goeder trouw opgegeven, doch zijn niet bindend. In geval van laattijdige levering kan de koper niet verzaken aan de gehele of gedeeltelijke 
uitvoering van zijn bestelling, en doet hij afstand van zijn recht op schadevergoeding en moratoire resp. compensatoire intresten ten last van de B.V. 
Torre Moerman Technieken. Als dusdanig worden ondermeer beschouwd: oorlog, oproer, staking, blokkering, douaneacties, stiptheidsacties, lock- 
out, ongevallen, rampen, aardbevingen, overstromingen, stormen, brand, diefstal, gerechtelijke procedures, beslagen, sekwesters, faillissementen of 
concordaten van toeleveranciers of fabrikanten,...  

Geschillen  
Alle overeenkomsten zijn opgemaakt naar Belgisch Recht. De Belgische Gerechten zijn uitsluitend bevoegd. Voor geschillen die tot de exclusieve 
bevoegdheid van de vrederechter behoren, is bij uitsluiting het vredegerecht van het kanton Gent bevoegd. Voor ieder ander geschil zijn de 
rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement Gent.  

Voorwaarden  
De hogervermelde voorwaarden zijn de enige die onderhavige overeenkomst en alle andere connexe, aanverwante, samenhangende en/of gelieerde 
verbintenissen beheersen. Het plaatsen van een bestelling houdt de onherroepelijke aanvaarding in van deze voorwaarden. De nietigheid van een 
clausule van deze voorwaarden heeft enkel betrekking op die clausule en strekt zich niet uit tot de overige clausules van deze voorwaarden. Iedere 
voorwaarde van de andere contracterende partij die niet verenigbaar is met deze voorwaarden, wordt als niet-geschreven beschouwd, tenzij het een 
bijzondere voorwaarde zou betreffen, die formeel en schriftelijk wordt bevestigd door B.V. Torre Moerman Technieken. Bij gebreke van bevestiging 
zijn hoger vermelde voorwaarden onverminderd en exclusief van kracht. Iedere inbreuk van de koper op hogervermelde voorwaarden, geeft aan de 
B.V. Torre Moerman Technieken het recht op de onmiddellijke verbreking van een of meerdere, zoniet alle rechtsverhoudingen tussen bvba Torre 
Moerrnan Technieken en in gebreke blijvende partij. Deze verbreking gaat in op het moment van de kennisgeving ervan bij aangetekend schrijven of 
bij faxbericht.  


