ALGEMENE VOORWAARDEN
ARTIKEL 1 - DEFINITIES
1.1
LSC: LSC nv, Industrieterrein Kanaal Noord 1417, 3960 Bree, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder nummer 0891.734.460.
1.2
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de diensten van LSC gebruikt of de goederen van LSC afneemt. LSC mag als haar opdrachtgever – gehouden in eigen naam – beschouwen
elkeen die haar een opdracht heeft toevertrouwd, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als vertegenwoordiger, orgaan van een rechtspersoon, lasthebber, uit naam en
voor rekening van een derde en op voorwaarde dat deze de naam, het adres en de overige relevante gegevens van deze derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde tegelijkertijd met de
opdracht aan LSC wordt verstrekt.
ARTIKEL 2
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen LSC en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen anders is
overeengekomen. Geen enkele afwijking kan worden ingeroepen als algemene regel.
2.2 De opdrachtgever wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij alle door haar gegeven opdrachten (zowel mondeling als
schriftelijk) en dit ongeacht een schriftelijke bevestiging van LSC.
2.3 Eventuele inkoop-, betalings- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.
2.4 Alle commerciële termen gebruikt in de relatie tussen LSC en de opdrachtgever moeten geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de International Rules for the Interpretation of
Commercial Terms opgesteld en gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Incoterms).
ARTIKEL 3
Prijslijsten en offertes zijn vrijblijvend en worden overgemaakt zonder verbintenis. Zij zijn gebaseerd op de op dat ogenblik geldende waarden van lonen, taksen, heffingen en materialen. Indien deze
wijzigingen ondergaan, behoudt LSC zich het recht voor de prijzen, tot aan de facturatie, op evenredige wijze aan te passen.
De door LSC genoemde prijzen zijn exclusief btw en gelden ex-works (Incoterms), tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
LSC is niet verantwoordelijk voor fouten in brochures, folders en/of prijslijsten. Stalen worden enkel verstrekt bij wijze van voorbeeld.
ARTIKEL 4
Bestellingen zijn slechts verbindend na schriftelijke orderbevestiging door LSC. Ingeval van discrepantie tussen een bestelling en de orderbevestiging door LSC is enkel de orderbevestiging
bindend.Alle wijzigingen aan een overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.
ARTIKEL 5
De uitvoerings- en leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden LSC niet. Vertraging in de uitvoering van de verbintenis of overschrijding van de overeengekomen termijn
geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.
De uitvoeringstermijnen worden in ieder geval verlengd indien de opdrachtgever nalaat de nodige materialen, inlichtingen, maten en/of goedkeuring over te maken en in geval van belemmeringen
buiten de verantwoordelijkheid van LSC.
De uitvoerings- en leveringstermijnen worden eveneens verlengd indien de opdrachtgever de betalingscondities niet naleeft. Ook elke vertraging in het overmaken van een voorschot leidt zonder
verder bericht tot een evenredige verlenging van de uitvoerings- en leveringstermijnen.
ARTIKEL 6
Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen gebeurt elke verzending of vervoer, welke ook de wijze van transport is, steeds op risico en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De
opdrachtgever dient zich desgevallend voor schadegevallen te verzekeren. In geval van beschadigingen te wijten aan het vervoer heeft de opdrachtgever enkel verhaal tegen de vervoerder.
Als de goederen klaar zijn om afgehaald te worden door de opdrachtgever en LSC de opdrachtgever hiervan in kennis stelt, zal de opdrachtgever de goederen binnen 48 uur komen halen en dit
ongeacht de wijze van transport. Elke vertraging hier aangaande impliceert dat LSC het recht heeft de goederen te (laten) bewaren op kosten en risico van de opdrachtgever. In dergelijk geval is de
opdrachtgever geenszins gerechtigd de betaling van de goederen uit te stellen wegens niet-levering.
ARTIKEL 7
Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag, zijnde, behoudens andersluidend schriftelijk beding, dertig dagen na de factuurdatum.
Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen moeten alle betalingen zonder aftrek of verrekening geschieden door overschrijving op de bankrekening van LSC of door contante betaling aan één
van de bestuurders van LSC.
LSC is gerechtigd ten allen tijde een voorschot te factureren dan wel de werken of goederen te factureren naar gelang de vooruitgang der werken of der leveringen, zelfs indien deze laatste
gedeeltelijk gebeuren.
LSC behoudt zich het recht voor op ieder ogenblik van de uitvoering van het contract een waarborg te eisen van de koper. In voorkomend geval heeft LSC het recht de uitvoering van de overeenkomst
op te schorten dan wel definitief te annuleren zonder dat dit aanleiding kan geven tot betaling van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.
ARTIKEL 8
Niet-betaling op de vervaldag legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verplichting ten laste van de opdrachtgever tot betaling van een interest op het nog verschuldigde bedrag, te betalen
per dag vertraging à rato van 10% op jaarbasis. Naast de verwijlinteresten worden bij gebreke aan betaling op de vervaldag de factuurbedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling forfaitair
verhoogd met 10%, met een minimum van 150 euro, dit ten titel van uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen schadevergoeding en onverminderd het recht van LSC om een hogere schade te
bewijzen. Eventuele gerechtskosten zijn in het forfait niet begrepen. Bovendien zal voor elke verstuurde herinneringsbrief of ingebrekestelling een bijkomend forfaitair bedrag van 25 euro verschuldigd
zijn.
LSC is gerechtigd alle betalingen van de opdrachtgever naar eigen goeddunken toe te rekenen aan leveringen van diensten of goederen, interesten, schadevergoeding en/of kosten.
Ingeval van niet-betaling heeft LSC het recht om haar diensten tijdelijk te schorsen of definitief te annuleren zonder dat dit aanleiding kan geven op enige schadevergoeding in hoofde van de
opdrachtgever. Zij heeft in dergelijk geval tevens het recht de onmiddellijke en volledige betaling te eisen van alle vorderingen die op dat ogenblik in haar bezit zijn tegenover de opdrachtgever.
ARTIKEL 9
9.1 De leveringen van goederen betreffen – behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst - tweede keus materialen. Deze goederen dienen steeds gecontroleerd te worden bij afhaling ervan
in de gebouwen van LSC. Zodra deze goederen de gebouwen van LSC verlaten – ongeacht de wijze van transport – worden zij onweerlegbaar vermoed aanvaard te zijn in de staat waarin zij zich
bevinden. Deze goederen blijven evenwel eigendom van LSC tot aan volledige betaling. Indien de goederen door de opdrachtgever voor de eigendomsoverdracht ervan worden bewerkt,
gecombineerd en/of vermengd met andere goederen die hem toebehoren dan verkrijgt LSC de volledige eigendom van de nieuwe goederen. Indien deze goederen door de opdrachtgever voor de
eigendomsoverdracht ervan worden bewerkt, gecombineerd en/of vermengd met andere goederen die aan derden toebehoren, dan wordt LSC mede-eigenaar van de nieuwe goederen en dit naar
verhouding van de waarde van de gefactureerde goederen ten opzichte van de waarde van de overige goederen die gebruikt zijn om de nieuwe goederen te vervaardigen. Het risico gaat evenwel
over naar de opdrachtgever bij afhaling of, bij gebreke aan afhaling, bij het verstrijken van de in artikel 6 genoemde termijn waarbinnen de goederen moeten worden afgehaald.
9.2 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen bezorgt de opdrachtgever aan LSC de te bewerken/te verwerken materialen en haalt hij de bewerkte goederen op conform
artikel 6. De opdrachtgever dient de goederen onmiddellijk bij aankomst te controleren.
Eventuele klachten dienen binnen de vijf werkdagen na afhaling en bij aangetekend schrijven te worden overgemaakt aan LSC bij gebreke waaraan de overeenkomst onweerlegbaar vermoed wordt
conform te zijn uitgevoerd. De opdrachtgever is gehouden de goederen die het voorwerp uitmaken van een klacht ter beschikking te houden van LSC.
Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen zijn geen klachten mogelijk met betrekking tot werkzaamheden verricht door LSC op uitdrukkelijk verzoek en volgens de instructies van de
opdrachtgever noch met betrekking tot de in de sector gebruikelijke afwijkingen in maten, hoeveelheden en gewichten (EN normen). LSC is geenszins gehouden kwaliteit- of conformiteitcontroles door
te voeren met betrekking tot de door of voor rekening van de opdrachtgever geleverde materialen alvorens haar werkzaamheden aan te vatten.
9.3 Indien door de opdrachtgever tweede keus materiaal wordt aangekocht bij LSC dient de opdrachtgever dit materiaal eerst te controleren en het schriftelijk te aanvaarden in de staat waarin het zich
bevindt dan wel schriftelijk af te zien van elke mogelijke vordering wegens kwaliteitsgebreken alvorens LSC dit materiaal kan bewerken/verwerken.
9.4 In geen geval is LSC aansprakelijk voor verborgen gebreken indien de door LSC bewerkte/verwerkte/verkochte goederen niet dienstig zijn voor het door de opdrachtgever beoogde doel
9.5 De aansprakelijkheid van LSC is steeds beperkt tot de waarde van de verkochte goederen of tot het factuurbedrag van de betreffende dienst.
9.6 Geen enkele klacht schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever op.
ARTIKEL 10
Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de vijf dagen na de factuurdatum en alleszins voor de vermenging van de goederen met andere goederen of voor de
doorverkoop ervan. Facturen die niet tijdig worden geprotesteerd worden geacht conform en aanvaard te zijn.
ARTIKEL 11
LSC behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen
alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever.
ARTIKEL 12
De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze verkoopsvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De bepalingen die nietig of vernietigbaar zijn zullen
vervangen worden door geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigbare bepaling.
ARTIKEL 13
Alle met LSC afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren bevoegd.

