ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN.
1.Bestelling. Door het feit van zijn bestelling, gaat de klant akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden en doet hij afstand van zijn eigen
aankoopvoorwaarden.
2.Offerten. De offerten van MARcoVer, worden gedaan ten titel van inlichtingen, zonder verbintenis en binnen de grenzen van stock. De offerten
kunnen aanleiding geven tot een herziening in geval van stijging van de lonen, sociale lasten, grondstoffen of wijziging in de internationale
muntpariteiten.
3.Aanvaarding. Iedere bestelling die ons wordt overgemaakt, wordt slechts als aanvaard beschouwd na onze schriftelijke bevestiging. Deze
bevestiging is de enige overeenkomst die de partijen bindt en doet de verkoopsvoorwaarden van de koper vervallen.
4.Prijzen. De prijzen moeten beschouwd worden als nettoprijzen, zonder korting, kommissie of disconto.
5.Betalingen. Onze facturen zijn eisbaar te Houthalen en betaalbaar kontant of via de aangeleverde tool voor online aankopen via de webshop
voor het volledig aangerekend faktuurbedrag en zonder kortingen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet-betaling op de vervaldag van
een faktuur, wissel of ander betaaldokument, wordt gans het verschuldigd bedrag opeisbaar en brengt dit een intrest op van 15% op de algehele
betaling. Het faktuurbedrag wordt van rechtswege vermeerderd met een schadebeding van 15% met een minimum van 40 EURO. Deze
schadevergoeding doet geen afbreuk van de rechten van de schuldeiser, zelfs niet om zich eventueel te beroepen op artikel 1244 van het Burg.
Wetboek. De koper kan zich niet beroepen op een betwisting om zijn betaling te weigeren of op te schorten.
6.Eigendomsrecht. Onze goederen en leveringen blijven onze eigendom en dit tot het ogenblik van de volledige betaling van onze fakturen.
7.Leveringstermijn. De leveringstermijnen aanvaard of aangeduid door MARcoVer hebben slechts een zuiver indikatief karakter. Geen
schadevergoeding noch verbreking van de overeenkomst kan gevorderd worden wegens laattijdige levering. De leveringstermijnen zijn slechts van
toepassing indien MARcoVer dit karakter erkend door een schriftelijke bepaling.
8.Aanvaarding en verzending. Onze goederen worden als aanvaard beschouwd op de plaats van verzending. De kosten van verzending vallen
steeds ten laste van de koper, behalve indien schriftelijk anders overeengekomen. De verzending gebeurt op risico van de koper, zelfs indien de
verzending franco geschiedt. Alle goederen worden geacht aanvaard en nagegaan te zijn door de klant, zonder zichtbare fouten of gebreken.
9.Voorbehoud. MARcoVer is niet verantwoordelijk voor vorderingen gebaseerd op fabrieksmerken, modellen, tekeningen en brevetten, die door
derden worden ingeleid betreffende de bestellingen die door MARcoVer worden uitgevoerd voor rekening van klanten. MARcoVer voert slechts
ontvangen orders uit. Offerten die gedaan worden zonder exacte kennis door MARcoVer betreffende het voorwerp dat dient te worden geproduceerd
of gefabriceerd kunnen worden aangepast indien bij bestelling het zou blijken dat het uit te voeren werk niet beantwoord aan het bestek. Ook behoudt
MARcoVer zich het recht voor om aan het te reproduceren voorwerp, ontwerp of uit te voeren artikel die wijzigingen aan te brengen die noodzakelijk
zijn ten gevolgen van het door MARcoVer toegepaste fabricatie techniek.
10.Verantwoordelijkheid. Het overmaken van een “goed voor druk” hetzij op een proef van het ontwerp hetzij een akkoord met onze offerte, dekt
onze verantwoordelijkheid in geval van vergissingen of nalatigheden die na de druk vastgesteld worden. De eventuele fouten opgetreden bij het
doorsturen van bestanden via de digitale snelweg, of fouten opgetreden bij omzetten van bestanden, zijn volledig ten laste van de klant. Indien de
klant zekerheid wil hebben aangaande de correctheid van deze gegevens, dient hij eveneens een afdruk op schaal af te leveren. De auteurscorrecties
dienen door de klant gedaan te worden.
11.Auteursrechten. De projecten, schema’s, creaties, maketten, modellen die door MARcoVer worden gerealiseerd blijven haar eigendom en mogen
niet gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming.
12.Toleranties. Wat de juiste kleurweergave betreft, zal de klant eventuele afwijkingen moeten aanvaarden, die voortkomen uit de gebruikte productie
processen, zoals bv. speciale inkten(bij zeefdruk), digitale druktechnieken en plastiek of kunststof grondstoffen(zonder limitatief te zijn in deze
opsomming). Gewenste kleuren worden door ons zo goed mogelijk benaderd maar kunnen in het eindresultaat afwijken. Indien men vooraf zeker van
het eindresultaat wil zijn dient een proefopdracht te worden gegeven met een daaropvolgend goedkeur of aanmerkingen. De prijzen hiervoor worden
op aanvraag aan u verstrekt. De kleurvastheid en weerstand aan licht en weersomstandigheden zijn nooit gewaarborgd, tenzij een schriftelijke
waarborg werd gegeven. De dikte van de gebruikte materialen kunnen min of meer dan 10% variëren. Alle door MARcoVer gebruikte materialen zijn
gewaarborgd ten belopen van de waarborg gegeven door de eigen leveranciers. Voor de hoeveelheden is een afwijking van 10% toegestaan, deze
meer of min aantallen zullen ook aangerekend worden.
13.Materialen. Alle onderwerpen, clichés, composities, filmen, diapositieven, vormen, m.a.w. al het materiaal dat voor de realisatie van de bestelling
gebruikt werd, blijft volledige eigendom van MARcoVer. Wanneer materialen van de klant bij MARcoVer moeten bewaard worden, is dit op risico van
de klant, die ons uitdrukkelijk ontlast van de verantwoordelijkheid dienaangaande, evenals wanneer het materiaal in België of het buitenland vervoerd
wordt. Wij behouden ons het recht voor een bewaar en standplaats vergoeding aan te rekenen.
14.Handelsmerk. MARcoVer behoudt zich het recht voor om hun firma benaming of merk op hun produkties te vermelden, evenals de verpakkingen.
15.Onderaanneming. MARcoVer is niet verantwoordelijk voor de produkten of voorwerpen haar toevertrouwd in onderaanneming, evenals de voor de
reakties van de bedrukking of bewerking van de produkten die zij tegen maakloon bewerkt. In geval van een door MARcoVer aanvaarde klacht,
kunnen de toegekende schadevergoedingen in geen geval hoger zijn dan het faktuurbedrag voor dat bepaalde werk.
16.Publiciteitstaks. De klant wordt geacht de wetgeving terzake te kennen en MARcoVer te ontlasten van alle verantwoordelijkheid wat betreft de
toepassing van deze taks.
17.Klachten. Alle klachten , om aangenomen te worden, moeten gedaan worden binnen 8 dagen na levering, de verzending of de ter beschikking
stelling van de goederen. De aanvaarding en/of ondertekening van een afleveringsbon of verzendnota geldt als aanvaarding van de hoeveelheid
zonder zichtbare fouten of gebreken. De klant verklaart de goederen gecontroleerd, nagegaan en aanvaard te hebben. Het gebruik, zelfs ten dele
van de levering, geldt van rechtswege als aanvaarding. Eventuele gebreken ontdekt in bepaalde delen van de levering kunnen geen aanleiding
geven tot volledige weigering van de ganse levering. Deze gebreken kunnen slechts aanleiding geven tot een vermindering van de prijs en geenszins
tot de verplichting van vervanging of schadeloosstelling. De verkoper heeft recht tot herstel of vervanging, in ieder geval kunnen de redukties of
schadevergoeding niet hoger zijn dan het bedrag van de faktuur betreffende de betwiste goederen.
18.Bevoegdheid. De fakturen zijn betaalbaar te HOUTHALEN. Voor alle betwistingen zijn de rechtbanken van HASSELT bevoegd.(16/07/18)

