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Verkoopsvoorwaarden
Art. 1

Deze verkoopsvoorwaarden gelden voor alle ons overgemaakte orders. De klant, wordt
geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling. Afwijkingen van deze
verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant, zijn
alleen aan ons tegenstelbaar als ze door ons schriftelijk werden bevestigd. Zelfs dan
blijven alle overige artikels van deze verkoopsvoorwaarden geldig.
Productspecificaties en levering:

Art. 2a Tenzij schriftelijk anders is bedongen, gelden onze monsters, afmetingen, gewichten en
installatierichtlijnen slechts als benaderende beschrijving van onze producten en kunnen
eventuele afwijkingen, van welke aard ook nimmer door de koper en/of installateur
worden ingeroepen om hetzij de bestelling of de betaling te weigeren, hetzij de
verbreking of schadevergoeding te vorderen.
Art. 2b Behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst, kunnen wij nimmer
aansprakelijk gesteld worden wegens de eventuele ongeschiktheid van onze producten
voor de speciale doeleinden waartoe de koper en/of installateur ze bestemd
en/of toegepast hebben.
Art. 2c Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn de door ons opgegeven leveringstermijnen steeds benaderend doch nooit bindend. Vertraging in de levering zal slechts
dan aanleiding geven tot schadevergoeding indien deze op voorhand en schriftelijk
overeengekomen werd.
Art. 2d Partijen komen overeen dat indien het adres waarnaar deze factuur wordt verzonden,
mogelijk verschilt van de maatschappelijke zetel, dit is gebeurd op verzoek van de koper.
De koper kan opzichtens de verkoper derhalve geen rechten laten gelden, indien het
facturatieadres verschilt van de maatschappelijke zetel.
Art. 2e Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gebeuren al onze leveringen steeds vanuit
onze fabriek te B-3660 Opglabbeek, België (Ex-works, INCO-terms). Het transport is
voor rekening van de koper. Zelfs indien onder beding van andere leveringsplaats
verkocht werd, reizen de goederen steeds op risico van de koper.
Art. 2f Alle leveringen vanuit de fabriek naar de klant zijn bedoeld, verpakt, gepalletiseerd en
gedocumenteerd voor regulier wegtransport per vrachtwagen. Bijkomende kosten die
door de verkoper gemaakt moeten worden voor extra verpakking, certificaties, vervoeren/of grensdocumenten worden door de koper betaald.
Betalingen:
Art. 3a Alle fakturen zijn betaalbaar te Opglabbeek. Behoudens andersluidende en schriftelijke
bepaling, zijn onze fakturen betaalbaar binnen de 30 dagen na faktuurdatum. De nietbetaling op vervaldag van één enkele faktuur of van een geaccepteerde wissel maakt
onmiddellijk en van rechtswege alle vorderingen op de koper eisbaar. De betalingsverplichtingen van de koper worden niet opgeschort door het indienen van een zelfs
klaarblijkelijke gegronde klacht betreffende de geleverde goederen.

Art. 3b Op elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder
ingebrekestelling de wettelijke rente verschuldigd zijn. Bovendien zal elk vervallen
bedrag van rechtswege vermeerderd worden met een schadevergoeding van 10% van
het niet betaalde bedrag, met een minimum van 100,- €. Dit als de forfaitaire en door de
koper goedgekeurde begroting van de door de verkoper geleden schade.
Art. 3c Alle geleverde goederen blijven volle eigendom van BANDIT nv. de verkoper tot deze
volledig betaald zijn conform de bijhorende factuur en deze verkoopsvoorwaarden.
Garantie:
Art. 4a De standaard garantie van onze producten voor niet zichtbare gebreken beperkt zich tot
2 jaar vanaf de productiedatum van het toestel (vermeld op etiket achterdeksel). Deze
garantie is slechts geldig bij een vakkundige installatie volgens onze richtlijnen, normale
indienststelling, onderhoud volgens onze richtlijnen en gebruik door een opgeleide en
welingelichte eindgebruiker.
Art. 4b De verkoper geeft geen garantie op batterijen (ook niet indien deze in het geleverde
toestel voorgemonteerd waren).
Elke garantie vervalt als het identificatie-etiket zodanig beschadigd is dat de barcode of
serienummer op het toestel of onderdeel onleesbaar is.
Art. 4c Het eventueel herstellen van een toestel of onderdeel (ook onder de garantieperiode)
en/of hervullen heeft geen invloed op de oorspronkelijke vervaldatum van de garantie.
Art. 4d De verkoper kan door eenvoudige motivatie ten alle tijden de garantie verwerpen als
blijkt dat het product oneigenlijk gebruikt is, onveilig is en/of niet meer voldoet aan de
voorgeschreven elektrische-, drukvat-, en/of mechanische specificaties zoals voorzien in
de oorspronkelijke staat.
Productaansprakelijkheid:
Art. 5a Onze productaansprakelijk strekt niet verder als diegene die de Belgische wetgeving
voorziet. Wegens het speciale toepassingsgebied van onze producten zijn de hieronder
volgende artikels 5b en 5c met de koper overeengekomen.
Art. 5b BANDIT nv is in de ruimste zin, niet en in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk
voor de goederen en/of waardes dewelke beveiligd of bijkomend beveiligd worden door
onze producten. Ook indien één of meerdere van onze producten niet blijken te werken
of niet functioneren zoals verwacht, wat ook de reden hiervan mogen zijn, is er geen
verhaal tegen BANDIT nv mogelijk.
Art. 5c Bij lichamelijke of materiële schade veroorzaakt door de mistuitstoot of een daad die niet
uitgevoerd wordt volgens onze richtlijnen, dewelke bijvoorbeeld uitgebreid omschreven
zijn in onze handleidingen, is er geen verhaal tegen BANDIT nv mogelijk.
Herstellingen en hervullingen:
Art. 6a Alle herstellingen en hervullingen (HY-3 pack) moeten toegeleverd worden met een
afleverbon van de koper. De afleverbon dient te vermelden: identificatie van de koper,
model, serienummer, een korte klachtenomschrijving en het retouradres. Alsook de
gewenste hersteldatum (niet bindend voor BANDIT nv).
Art. 6b Alle herstellingen en hervullingen worden toegeleverd C.I.F. aan onze fabriek te
Opglabbeek. Dus alle vrachtkosten, verpakking en risico voor de koper.

Art. 6c BANDIT nv is niet verplicht een vergoeding, ruiltoestel of ruilonderdeel te leveren
gedurende de herstel- of hervulperiode.
Art. 6d Na een grondig onderzoek in onze fabriek wordt een kostennota opgesteld voor alle
teruggezonden toestellen of onderdelen (in geval van volle garantie heeft de kostennota
als te betalen bedrag 0). Deze opgemaakte kostennota wordt naar de koper gefaxt en
dient voor akkoord teruggefaxt te worden om de herstelling te laten beginnen en een
snelle en correcte afhandeling te bespoedigen.
Art. 6e De herstelde of bijgevulde producten worden aan de klant aangeboden "ex-works
Opglabbeek". De transportkosten en risico zijn volledig voor de klant. Zie ook art. 2f.
Art. 6f Aangeleverde te hervullen producten zoals bv. HY-3 pack worden in de fabriek hervuld,
technisch nagekeken en getest. Hiervoor is een vaste prijs opgemaakt in onze
prijslijsten. Eventuele bijkomende kosten tengevolge van blutsen, diepe krassen of
andere onregelmatigheden die de bedrijfsveiligheid kunnen aantasten worden eerst per
fax aan de klant als offerte aangeboden. Pas na zijn schriftelijk "voor akkoord" van deze
offerte wordt de herstelling uitgevoerd.
Geschillen:
Art. 7

In geval van geschil zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondisement
Tongeren in België bevoegd. De rechtspraak gebeurt in de Nederlandse taal.

