Algemene voorwaarden:
Art 1. Deze algemene voorwaarden zijn, behoudens een uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst,
van toepassing op alle overeenkomsten tussen de BVBA Vomeca en haar klant.
Art 2. De leveringstermijn is indicatief.
Art 3. De levering gebeurt bij de verkoper.
Art 4. Bij werken in regie worden de uren aangerekend van bij vertrek tot terugkeer op de
exploitatiezetel van de BVBA Vomeca
Art 5. De factuur is betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de BVBA Vomeca binnen de 30
dagen na factuurdatum. Klachten betreffende onze leveringen moeten schriftelijk en aangetekend
binnen de acht dagen na uitvoering van de werken geformuleerd worden.
Art 6. Bij niet-betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag van rechtswege worden vermeerderd
met een intrest van 8% en een forfaitaire schadeloosstelling van 12% met een minimum van 50
euro. In geval van betwisting zijn uitsluitend het Vredegerecht van het kanton Tielt en de
Rechtbank van koophandel dan wel de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge bevoegd om kennis
te nemen van het geschil.
Art 7. De goederen blijven eigendom van de BVBA Vomeca tot dat het volledige factuurbedrag
betaald is. De BVBA Vomeca behoudt zich het recht voor, zonder hiertoe een verplichting te
hebben, om desgevallend de goederen terug te nemen, in afwachting van de algehele betaling.
Art 8. Alle overeenkomsten worden door het Belgische recht beheerst.
Art 9. De garantieperiode is afhankelijk van het product en wordt op de factuur vermeld. De
werktijd en verplaatsingskosten, noodzakelijk om het eigenlijke defect ter plaatse te herstellen
evenals de kostprijs van de wisselstukken, worden in geval van garantie niet aangerekend. Indien
echter blijkt dat het defect niet het gevolg is van een fabricagefout of een verborgen gebrek dan
worden alle kosten van de herstelling aan de opdrachtgever van deze interventie aangerekend.
Art 10. Voor elke aanspraak op garantie dient het aankoopbewijs met vermelding van de aankoopen/of leveringsdatum worden voorgelegd.
Art 11. De BVBA Vomeca is niet verantwoordelijk voor de schade die het gevolg is van een
laattijdige melding van een gebrek of storing.
Art 12. Er is geen garantie indien de gebreken ontstaan zijn door onzorgvuldig gebruik, gebrekkig
onderhoud of installatie van het apparaat, een onvakkundige herstelling, gebruik van niet-originele
wisselstukken, het niet volgen van de handleiding en het aanwenden van het apparaat voor andere
toepassingen dan deze waarvoor het bedoeld is.
Art 13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn
noch de aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
Art 14. De verbintenissen in hoofde van de BVBA Vomeca zijn steeds middelenverbintenissen en
nooit resultaatsverbintenissen.
Art 15. De BVBA Vomeca is uitsluitend verantwoordelijk voor de voorzienbare en directe schade die
het gevolg is van een uitvoeringsfout van de BVBA Vomeca. De BVBA Vomeca is nooit aansprakelijk
voor indirecte schade zoals productie- of exploitatieverlies, onrendabele personeelskosten,
imagoverlies, enz. De BVBA Vomeca kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten van de
klant of derden en/of gebreken in het gebouw, de inrichting, de bestaande installaties en machines,
leidingen en gebrek aan onderhoud, … enz.
Art 16. De klant staat in voor de keuring en het wettelijk conform zijn en houden van het gebouw,
de inrichting en alle installaties en machines. De klant is uitsluitend verantwoordelijk voor de
naleving van alle veiligheidsvoorschriften in zijn bedrijf of instelling. De BVBA Vomeca heeft
dienaangaande geen enkele voorafgaandelijke controle- en/of nazichtsverplichting. De klant staat
in voor reiniging van de werkplek na interventie van de BVBA Vomeca.
Art 17. De klant moet de BVBA Vomeca voorafgaandelijk juist en volledig inlichten over de
plaatstoestand. De klant wordt geacht zijn gebouw, inrichting, installaties, machines en
aansluitingen te kennen en ontslaat de BVBA Vomeca van een voorafgaandelijk onderzoek naar de
technische mogelijkheid om de bestelde goederen op de door de klant gewenste locatie te leveren,
plaatsen en installeren.

