ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Bij iedere bestelling worden volgende voorwaarden geacht volkomen aanvaard te zijn door de klant door de loutere kennisgeving ervan en zullen zij in elk geval primeren op de aankoopvoorwaarden van de klant of
eventuele andere voorwaarden, behoudens uitdrukkelijk akkoord van alle partijen.
Artikel 1
De goederen worden aanvaard of geacht aanvaard te zijn op het bedrijf van De Roeve, zij reizen op kosten, rekening en risico van de klant. Overschrijding van de leveringstermijn vernietigt de koop niet en geeft geen
recht op enige schadevergoeding.
Artikel 2
Alle aanpassings- en installatiewerken aan installaties, machines, roerende of onroerende uitrustingen van het bedrijf van de klant of van de door deze laatste voor bewerking, of aanpassing ter beschikking gestelde
stukken worden geacht enkel en alleen te zijn uitgevoerd op uitdrukkelijk verzoek en volgens de instructies van deze laatste.
Artikel 3
Onze activiteiten zijn verzekerd en wij beperken onze aansprakelijkheid ten belope van de volgende bedragen:
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid:
€ 10.000.000 per schadegeval voor lichamelijke, stoffelijke en onstoffelijke gevolgschade vermengd
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid na levering/na werken:
€ 10.000.000 per schadegeval en per verzekeringsjaar voor lichamelijke, stoffelijke en onstoffelijke gevolgschade vermengd
Beroepsaansprakelijkheid: € 1.000.000
Toevertrouwd goed: € 250.000
In geval van schade waarvoor de verantwoordelijkheid van De Roeve aangetoond werd, wordt tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat de aansprakelijkheid van De Roeve beperkt is tot de daadwerkelijke
tussenkomst van de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeraar ter zake. Boven en of buiten deze tussenkomst is er uitdrukkelijk afstand van verhaal ten aanzien van De Roeve. Hogere dekkingen kunnen
voorzien worden op speciale aanvraag. Details van het contract zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.
Artikel 4
De waarborg wegens constructiefouten en gebreken, verborgen of niet, beperkt zich tot de vervanging van de geleverde en gefactureerde koopwaar, indien betaald. Geen andere schadevergoeding of terugbetaling
van de kosten of intresten kunnen daarnaast gevorderd worden. Aldus wordt de verantwoordelijkheid van art. 1641 van het burg erlijk wetboek afgewezen.
Artikel 5
Alle protest dient ons uiterlijk binnen de acht dagen na de levering toe te komen, bij ter post aangetekende brief, op straffe van verval.
Artikel 6
De koopprijs dient te worden betaald op de maatschappelijke zetel van De Roeve. In geval van niet-betaling op de vervaldag behoudt De Roeve zich het recht voor alle leveringen te schorsen en de contracten met
onmiddellijke ingang te beëindigen zonder recht op schadevergoeding voor de klant maar met behoud van alle rechten op schadevergoeding voor De Roeve. In elk geval blijft de klant de tegenwaarde van het saldo
van de bestelling verschuldigd als forfaitaire onverminderbare schadevergoeding, onverminderd het hierna bepaalde onder art. 7.
Artikel 7
In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal het factuurbedrag automatisch en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd worden met een bedrag van 15% forfaitaire schadevergoeding met
een minimumbedrag van € 75 ter dekking van de schade welke de niet-betaling ervan voor De Roeve met zich meebrengt, meer een verwijlrente, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, van 15% per jaar, en dit
tot de algehele betaling van het verschuldigd bedrag.
Artikel 8
Bij bestelling in opdracht van een derde met verzoek de facturatie van het geleverde te laten opmaken op naam van een derde, blijft de besteller hoofdelijk en solidair gehouden tot naleving van alle verbintenissen.
Artikel 9
De verbintenissen, aangegaan door onze vertegenwoordigers of verkopers kunnen slechts gesteld worden indien zij door ons worden aanvaard aan de hand van een schriftelijke orderbevestiging.
Artikel 10
Op alle overeenkomsten gesloten tussen partijen zal het Belgisch recht van toepassing zijn (met uitsluiting van het Weens Koopverdrag) en zullen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de
maatschappelijke zetel van De Roeve gelegen is uitsluitend bevoegd zijn om gebeurlijke geschillen te beslechten.
Artikel 11
De facturen van De Roeve zijn zonder korting te betalen, uiterlijk 30 kalenderdagen einde maand na factuurdatum en behoudens andere vermelding op de factuur of in specifieke offertetekst. Betaling door middel van
wissels en andere waardepapieren brengt geen schuldvernieuwing teweeg. De gehanteerde tarieven kunnen zonder schriftelijke verwittiging in januari van elk jaar geïndexeerd worden op basis van de
gezondheidsindex (referentiemaand december).
Artikel 12
a.
b.

c.

Gedurende de duur van deze overeenkomst en gedurende twee jaar na de beëindiging ervan zullen Partijen van mekaar geen personeelsleden afwerven.
Gedurende twee jaar na de beëindiging van deze overeenkomst zullen Partijen geen personeelsleden of gewezen personeelsleden van mekaar, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, belasten met de
uitvoering van opdrachten of werken of taken laten uitvoeren. Het onrechtstreeks belasten met de uitvoering van opdrachten, of werken of taken laten uitvoeren omvat, zonder dat deze opsomming
limitatief is, het op enigerlei wijze aan de werknemer of de gewezen werknemer van een partij toevertrouwen van een activiteit in de hoedanigheid van zelfstandige, werknemer of partner van een aan de
andere partij verbonden vennootschap of verbonden persoon in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen, of van een aannemer, van een onderaannemer of van een partner van die
partij.
Elke overtreding van de bepaling onder artikels 12a en 12b zal aanleiding geven tot het betalen door de inbreuk plegende partij, van een forfaitaire schadevergoeding die gelijk is aan het bedrag van één
jaar brutoloon van de betrokken werknemer, uitbetaald tijdens het laatste jaar dat hij in dienst van de benadeelde partij was. In geval van herhaling wordt dit bedrag met 50% verhoogd.

Artikel 13
Alle geleverde goederen blijven het eigendom van De Roeve totdat alle vorderingen die De Roeve op de klant heeft (inclusief e ventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald. De
klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden.
Het is klant voorts niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zake n niet op de klant is overgegaan. De klant is verplicht de zaken
die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van De Roeve te bewaren. De Roeve is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de
klant aanwezig zijn, terug te nemen indien de klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De klant zal De Roeve te allen tijd vrije toegang
verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van De Roeve.
Artikel 14
Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, procédés, programmatuur, documentatie, patenten, patentaanvragen, a uteursrechten, merken,
handelsgeheimen, know-how alsook alle andere geregistreerde dan wel niet geregistreerde gelijkaardige rechten in gelijk welke jurisdictie die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de
overeenkomst tussen De Roeve en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij De Roeve, tenzij anders bepaald in een bijzondere overeenkomst. De levering van producten en/of diensten strekt
niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor
de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd. De klan t zal niet zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van De Roeve de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen, tenzij
anders bepaald in een bijzondere overeenkomst. De klant zal aanduidingen van De Roeve betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
De Roeve staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze voorgaande bepaling is niet van
toepassing indien en voorzover de producten en/of resultaten van diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont
dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door De Roeve geleverde producten en/of resultaten van de diensten.
Artikel 15
De nietigheid of de onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden brengt op generlei wijze de geldigheid of de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in het
gedrang.
Indien de inhoud of uitleg van de Offerte of de Overeenkomst en de Algemene Verkoopsvoorwaarden elkaar tegenspreken, prevaleert de inhoud van de Offerte of Overeenkomst indien er tegenstrijdigheden zijn tussen
de nederlandse en de franse of engelstalige versie van deze algemene aankoopvoorwaarden, dan prevaleert de nederlandstalige versie.
Artikel 16
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTNEMER
De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door haar aansprakelijkheidsverze kering wordt uitbetaald. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van de
Opdrachtnemer, om welke reden dan ook, geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever in het kader
van de uitvoering van deze Overeenkomst is gefactureerd in een periode van drie maanden voorafgaand aan het schadeverwekkend feit.
Opdrachtnemer is, behoudens in gevallen van opzet of bedrog, niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, materiële of immateriële gevolgschade of indirecte schade.
De Opdrachtnemer zal alle redelijke inspanningen leveren om de Opdracht tot een goed einde te brengen. De huidige overeenkomst is derhalve een inspanningsverbintenis.
Artikel 17
De Roeve is van haar verplichtingen tot het leveren van goederen en/of diensten ontheven in geval van oproer, brand, aardbeving, overstroming, arbeidsconflicten, onderbreking van vervoer of alle gelijkaardige
oorzaken die als overmacht gelden.
De Roeve is in deze gevallen eveneens ontheven van de aanvaarding van de goederen en/of leveringen, waar de koop- (huur)overeenkomst en de daaruit voortvloeiende afleveringsopdrachten betrekking hebben.
Deze gevallen kunnen nooit aanleiding geven tot schadeloosstelling.
Artikel 18 : Privacy Policy – verwerking van persoonsgegevens
Indien in het kader van de samenwerking tussen De Roeve en haar klant of leverancier persoonsgegevens verwerkt worden, zal deze de geldende GDPR-wetging (Verordening (EU) 2016/679) volgen.
De manier waarop De Roeve als Controller omgaat met persoonsgegevens, staat beschreven in haar Privacy Statement die te vinden is op deroeve.com
Indien De Roeve daarentegen Verwerker is van de persoonsgegevens en haar klant of leverancier de Controller is, dan zal de vo lledige verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de verplichtingen binnen de GDPRwetgeving bij de Controller liggen. De Roeve zal steeds binnen alle redelijkheid haar medewerking bieden aan de Controller om deze verplichtingen te voldoen.

