ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV
1. Algemeen
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts een schriftelijke bevestiging van wat werd
overeengekomen bij het tot stand komen van de overeenkomst. Alle andersluidende
bedingen die voorkomen op o.m. de bestelbonnen van de koper worden als ongeschreven
beschouwd, tenzij zij door de verkoper uitdrukkelijk aanvaard zijn. Voor zover er toch
aanvaarding zou zijn, gelden deze algemene verkoopsvoorwaarden minstens op
aanvullende wijze.
2. Leveringen
De verkochte goederen worden geleverd EX WORKS, tenzij uitdrukkelijk anders werd
overeengekomen. Indien de verkoper zich belast met het transport, gebeurt dit louter
vrijblijvend en op kosten en risico van de koper. De verkoper handelt dan als
gevolmachtigde in opdracht en voor rekening van de koper.
3. Leveringstermijnen
De verkoper zal naar best vermogen de overeengekomen leveringstermijn respecteren.
Eventuele overschrijding van de leveringstermijn doet voor de koper geen recht op
schadevergoeding ontstaan indien de vertraging beperkt is tot één derde van de
leveringstermijn. Indien de leveringstermijn met meer dan één derde wordt overschreden,
heeft de koper recht op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de waarde
van de bestelling, tenzij er sprake is van overmacht zoals gedefinieerd in artikel 9. De
verkoper heeft steeds het recht om voorlopige vervangende goederen te leveren, in welk
geval er voor de koper geen enkel recht op vergoeding ontstaat. In geen geval geeft een
overschrijding van de leveringstermijn de koper het recht de bestelling te annuleren. De
verkoper behoudt zich het recht voor de uitvoering van een bestelling te schorsen wanneer
de rekening van de koper bij de verkoper een negatief opeisbaar saldo vertoont, of wanneer
de koper blijk geeft van financieel onvermogen of een negatieve solvabiliteit. Indien de
levering door de koper geweigerd wordt of indien de uitvoering van de bestelling door de
verkoper geschorst wordt overeenkomstig het vorige lid, kunnen stockagekosten ten laste
worden gelegd van de koper, dit onverminderd het recht van de verkoper om de
overeenkomst te ontbinden.
4. Prijzen
Ingeval van een stijging van de relevante kosten (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten,
grondstofprijzen, energiekosten, valutakoersen) tijdens de periode tussen de bestelling en de
levering, kan een prijsverhoging worden doorgevoerd, die echter niet meer kan bedragen
dan 2%.
5. Matrijzen
De verkoper zal als een goed huisvader zorg dragen voor de matrijzen die eigendom zijn van
de koper of die ten behoeve van de koper werden ontwikkeld. De verkoper kan, al naar
gelang het geval, een eigendomsvoorbehoud of een retentierecht op de matrijzen laten
gelden, indien de koper niet integraal aan zijn contractuele verplichtingen voldoet. Na de
beëindiging van de samenwerking tussen de partijen, zal de koper, op zijn kosten en risico, de
matrijzen kunnen ophalen. Indien de koper zou nalaten dit te doen binnen een termijn van
drie jaar, zal de verkoper automatisch gerechtigd zijn over de matrijzen te beschikken voor
verwijdering, vernietiging of voor welke aanwending dan ook. In dat geval zal de koper
eveneens geacht worden alle met de matrijzen verband houdende intellectuele rechten
aan de verkoper te hebben overgedragen.
6. Toleranties
De volgende toleranties dienen geduld te worden in meer of min op de geleverde
hoeveelheden: tot 5.000 stuks - 50%, van 5.001 tot 10.000 stuks - 20%, van 10.001 tot 50.000
stuks - 15%, meer dan 50.000 stuks - 10%. Deze hoeveelheden gelden per model. De
beschrijvingen, de tekeningen, het gewicht en de afmetingen van de producten zijn

benaderend. De koper dient de gebruikelijke toleranties te aanvaarden. De koper dient als
gevolg van de sterk geautomatiseerde productie maximaal 1% slechte exemplaren te
gedogen.
7. Totstandkoming van de overeenkomst
De verkoper zal slechts verbonden zijn na zijn schriftelijke bevestiging van de door de koper
geplaatste bestelling.
8. Protest
De koper zal iedere bestelling bij de levering inspecteren. Klachten in verband met gebreken
of niet-conformiteit dienen, op straffe van verval, binnen de 8 dagen na de levering (in geval
van zichtbare gebreken) of binnen de 8 dagen na de ontdekking of na het tijdstip waarop ze
redelijkerwijze hadden kunnen worden ontdekt, en alleszins binnen de 6 maanden na de
levering (in geval van verborgen gebreken) gemotiveerd te worden meegedeeld aan de
verkoper. Elk protest met betrekking tot de wijze van redactie van de factuur of de
prijsaanrekening moet binnen de 8 dagen na factuurdatum aangetekend aan de verkoper
gemeld worden. Protesten buiten deze termijn zullen als laattijdig worden beschouwd. Het
melden van klachten geeft de koper noch het recht om de betaling van de prijs uit te stellen
of op te schorten, zelfs niet gedeeltelijk, noch het recht om de volledige bestelling te
annuleren.
9. Aansprakelijkheid - overmacht
Behalve indien en voor zover een dwingende rechtsregel een beperking van
aansprakelijkheid uitsluit, is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de risico’s en de
dekkingslimieten voorzien in zijn professionele aansprakelijkheidsverzekering. De verkoper
waarborgt de kwaliteit van zijn producten niet bij abnormaal gebruik. De verkoper is niet
aansprakelijk ingeval van overmacht. Als overmacht wordt onder meer beschouwd oorlog,
oproer, overheidsbevel, brand, ontploffing, storm, overstroming en andere natuurrampen,
staking en lock-out, ook bij leveranciers of transporteurs van de verkoper, evenals elke
aantoonbare fout of nalatigheid van leveranciers of onderaannemers van de verkoper of
van derden, die de verkoper niet redelijkerwijze kon voorzien bij de totstandkoming van de
overeenkomst.
10. Prijs - Betaling
De koop is gesloten aan de op de orderbevestiging vermelde prijzen. Alle prijzen zijn exclusief
BTW en andere kosten (transport, verpakking, verzekering, in- en uitvoertaksen, e.d.). Alle
betalingen gebeuren contant in euro op de zetel van de verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders
is overeengekomen. De koper dient zonder voorbehoud gedeeltelijke leveringen en
gedeeltelijke facturatie van grote orders te aanvaarden. De verkoper kan op ieder ogenblik
de nodige waarborgen eisen van de koper. Deze waarborgen gelden als opschortende
voorwaarde voor de totstandkoming of de verdere uitvoering van de overeenkomst. Bij nietbetaling op de vervaldag is de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag met een
minimum van 100 Euro, alsmede verwijlintresten aan 10% op het openstaande saldo.
Bovendien worden alle niet-vervallen facturen opeisbaar. Alle betalingen zullen eerst worden
aangerekend op de intresten, de schadevergoeding en eventuele gerechtskosten en
daarna als afkortingen voor de langst openstaande facturen. Indien de koper de
betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft de verkoper het recht om
de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen, ook indien deze
voortvloeien uit andere lopende overeenkomsten tussen de partijen.
11. Duur
Indien de overeenkomst afgesloten is voor onbepaalde duur, zullen de partijen een
opzeggingstermijn respecteren van drie maanden. Indien de overeenkomst is afgesloten
voor een bepaalde duur, dan wordt deze van rechtswege verlengd voor eenzelfde periode,
tenzij een van de partijen ze per aangetekende brief opzegt uiterlijk drie maanden voor het
einde van de lopende contractsperiode. Na afloop van de overeenkomst beschikt de

verkoper over een voorkeurrecht voor de hernieuwing ervan, aan de voorwaarden van de
beste bieder. Dit voorkeurrecht geldt tevens ingeval van wijziging of uitbreiding van de door
de koper gebruikte goederen, en ingeval van territoriale uitbreiding van de activiteiten van
de koper.
12. Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van de geleverde goederen blijft voorbehouden tot zekerheid van alle
vorderingen die de verkoper heeft op grond van huidige en toekomstige handelsrelaties met
de koper en met de koper verbonden vennootschappen, tot aan de volledige betaling van
alle openstaande saldi.
2. De koper verbindt er zich uitdrukkelijk toe de verkoper op eerste verzoek mee te delen
waar zich de goederen bevinden en zorgt ervoor dat de goederen op zijn kosten en risico
terug ter beschikking van de verkoper worden gesteld. Voor zover nodig wordt hiermee de
verkoper een onherroepelijk mandaat tot terugname toegekend en krijgt hij het recht
hiervoor de nodige ruimten te betreden.
3. Tot de betaling van alle huidige en toekomstige vorderingen van de verkoper op de koper,
met inbegrip van vorderingen tot betaling van het saldo van een rekening-courant, blijven
de geleverde goederen eigendom van de verkoper. In geval van contractbreuk door de
koper, bijvoorbeeld wanbetaling, heeft de verkoper het recht om binnen een redelijke
termijn de goederen terug te nemen, zoals voorzien in het vorige lid. Indien de verkoper de
goederen terugneemt, dan geldt dit als een ontbinding van de overeenkomst. Indien de
verkoper de goederen in beslag laat nemen, dan geldt dit als een ontbinding van de
overeenkomst. De verkoper heeft het recht de goederen na de terugname te gelde te
maken. Onder aftrek van een redelijke vergoeding voor de kosten van de tegeldemaking,
wordt de opbrengst verrekend met de bedragen die de koper aan de verkoper verschuldigd
is.
4. De koper heeft het recht de goederen in de normale uitoefening van zijn handel aan te
wenden of te verkopen, zolang hij niet in gebreke is. Inpandgeving of eigendomsoverdracht
tot zekerheid is niet toegelaten. De koper draagt tot zekerheid (ook van vorderingen tot
betaling van het saldo van een rekening-courant) alle vorderingen die hij heeft uit de
doorverkoop van de goederen of op grond van een andere rechtsgrond (verzekering,
onrechtmatige daad) volledig over aan de verkoper. De verkoper machtigt de koper de
overgedragen vorderingen in eigen naam maar voor rekening van de verkoper te innen.
Deze
machtiging
kan
steeds
herroepen
worden
wanneer
de
koper
zijn
betalingsverplichtingen niet nakomt.
5. Bij aanspraken van derden op de goederen, in het bijzonder ingeval van beslag, zal de
koper melding maken van het eigendomsrecht van de verkoper en de verkoper onverwijld
inlichten, zodat de verkoper zijn eigendomsrechten kan doen gelden. Voor zover de derde
niet in staat is de verkoper de hieraan verbonden gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten
te voldoen, is de koper hiervoor aansprakelijk.
6. De verkoper is verplicht, de hem toekomende zekerheden vrij te geven, indien en voor
zover de realiseerbare waarde van zijn zekerheden de som van de gezekerde vorderingen
met meer dan 10% overstijgt, waarbij de verkoper de vrij te geven zekerheden kan kiezen.
13. Rechtskeuze - Bevoegdheidsclausule
De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschillen zijn enkel
de rechtbanken van Turnhout bevoegd. De verkoper heeft echter het recht te laten
dagvaarden voor de rechtbanken van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de
koper.
14. Taal
Anderstalige versies van deze verkoopsvoorwaarden worden
meegedeeld. De Nederlandstalige tekst is de enige rechtsgeldige.
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