Algemene verkoopsvoorwaarden.
Artikel 1.
Al onze leveringen en diensten worden onderworpen aan de hierna vermelde algemene verkoopsvoorwaarden. Elke afwijking
hiervan dient schriftelijk vastgesteld en aanvaard te worden door PPC Solutions BVBA.
Artikel 2.
Elke bestelling houdt vanwege de klant de aanvaarding in van onze algemene verkoopsvoorwaarden.
Artikel 3.
Elke bestelling bindt de koper definitief, ongeacht de wijze waarop zij tot stand kwam (post, telefoon, fax, email, internet,
mondeling of dergelijke meer). Voor het geval de koper geen gevolg zou geven aan zijn bestelling, is hij gehouden tot het
betalen van een forfaitaire vergoeding van 25% van de waarde van de bestelling. Deze vergoeding is uit volle recht en zonder
ingebrekestelling verschuldigd vanaf de 8ste dag volgende op de verzending van een aangetekende brief waarbij de koper
door ons verzocht wordt gevolg te geven aan zijn bestelling.
Artikel 4.
Tenzij andersluidende overeenkomst, bestaat de levering in de afgifte van de door de fabrikant geleverde materialen met
bijhorigheden. De geleverde goederen worden geacht door de koper aanvaard te zijn bij gebrek aan duidelijk omschreven
klacht per aangetekende brief verzonden binnen de 7 dagen die volgen op de levering.
Artikel 5.
De vermelde leveringstermijn heeft slechts een indicatieve waarde en houdt in geen geval een dwingende verplichting in. De
koper kan in geval van niet-naleving van de leveringstermijn geen aanspraak maken op schadevergoeding, op ontbinding of
verbreking van de overeenkomst. Tenzij andersluidende bepaling ter gelegenheid van de bevestiging van de bestelling,
behoudt PPC Solutions BVBA zich het recht voor de levering en facturatie in schijven op te splitsen.
Artikel 6.
Binnen de Mechelse regio gebeurt elke levering voor een waarde van tenminste 500 €, excl. BTW kosteloos. Voor de
levering van een bestelling minder dan 500 € wordt een leveringstoelage van 11 € aangerekend. Voor elke levering in België
maar buiten de Mechelse regio bedraagt de leveringstoelage 16 €.
Artikel 7.
PPC Solutions BVBA wijst elke aansprakelijkheid af voor het opnieuw samenstellen of verlies van gegevens. In elk geval is
de klant zelf aansprakelijk voor het behoud van de gegevens.
PPC Solutions BVBA zal derhalve evenmin aansprakelijk zijn voor schade welke voor de klant mocht ontstaan ten gevolge
van een anderssoortig gebruik van de software/hardware van de prestaties dan waartoe het bestemd is. De algemene
programma’s die aan PC Solutions BVBA toehoren en die aangepast worden aan de eigen behoefte van de klant, blijven
uitsluitend eigendom van PPC Solutions BVBA, de klant maakt enkel gebruik van het recht van gebruik van de aangepaste
programma’s.
Artikel 8.
Omdat PPC Solutions BVBA afhankelijk is van de specificaties die door de fabrikant verstrekt worden, kan PPC Solutions
BVBA in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste technische specificaties in verband met een product.
Artikel 9.
De prijzen in de catalogus (zowel informatica- als op papier gedrukt catalogus) houden van onzentwege geen verbintenis in.
Alle belastingen, taksen en rechten van welke aard ook, zijn voor rekening van de klant.
Artikel 10.
In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, zal uit volle recht en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling
een verwijlintrest van 12% verschuldigd zijn alsook een schadevergoeding a rato van 20% op elke onbetaalde factuur op de
vervaldag.
Artikel 11.
PPC Solutions BVBA behoudt het eigendom van de goederen tot de volledige vereffening van de koopprijs, van de kosten en
van de belastingen. Tot op het ogenblik van de vereffening mag de koper het materiaal noch vervreemden, noch verpanden
zonder schriftelijke toestemming van PPC Solutions BVBA.
Artikel 12.
Gelet op onze eigenschap als tussenpersoon wordt de waarborg met betrekking tot de geleverde goederen beperkt tot deze
welke door de fabrikant wordt verleend.
De waarborg strekt zich niet uit tot de ingrepen en/of vervangingen welke vereist worden ingevolge natuurlijke slijtage,
onvakkundige behandeling welke aanleiding geeft tot storingen of storingen voortvloeiende uit nalatigheid (ontbreken van
een aarding, niet gestabiliseerde elektrische voeding, kortstondige onderbrekingen, te hoge of te lage temperatuur, overdreven
vochtigheidsgehalte, enz.) of een door de koper te verantwoorden fout. Na afloop van de waarborgperiode ontslaat de koper
PPC Solutions BVBA van elke aansprakelijkheid aangaande de werking van het materiaal met inbegrip van welkdanige
verborgen gebreken.
Artikel 13.
Door het feit, dat de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden niet in zijn moedertaal zou ontvangen hebben, wordt hij
geenszins vrijgesteld van hun toepassing.
Artikel 14.
Ingeval van betwisting zullen enkel de Mechelse Rechtbanken bevoegd zijn.

