CLAUSULES INZAKE BETALING
1.
Elke verkoop wordt door de verkopers aan de koper schriftelijk bevestigd en is uitsluitend onderworpen aan de algemene voorwaarden hierna vermeld, welke de koper heeft
aanvaard.
2.
Leveringstijden worden steeds bij wijze van indicatie aangegeven en tenzij een annuleringsclausule ten tijde van de verkoop schriftelijk wordt vastgelegd in contract, gekoppeld
aan een welbepaalde leveringstijd, doet vertraging geen afbreuk aan de geldigheid van het contract. Laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of
weigering de goederen in ontvangst te nemen. Indien noodzakelijk kan het contract geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd, evenwel alleen bij schriftelijke instemming door
de verkoper en niet voordat een redelijke termijn voor naleving in acht werd genomen.
3.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in het contract, reizen de goederen steeds voor rekening en risico van de kopers. Indien verzendingen geheel of gedeeltelijk door de
verkopers worden gefrankeerd ontslaat dit de kopers niet van de risico’s verbonden aan de verzendingen. Ingeval de goederen door de verkopers worden verzekerd, dekt
dergelijke verzekering enkel de waarde van de goederen naar de regels en de bepalingen verbonden aan de verzekeringspolis als afgesloten door de verkopers. Goederen,
aangewezen voor afhaling door kopers aan de verkopers verblijven vanaf het moment van aanwijzing voor rekening en risico van de kopers in elk magazijn aangewezen door de
verkopers, terwijl vanaf het moment van aanwijzing de gebeurlijke bewakingsplicht overgaat op de kopers. Indien de kopers de goederen zelf afhalen en/of vervoermiddelen ter
lading beschikking stellen, zijn de kopers eraan gehouden zelf controle uit te oefenen op de deugdelijkheid van de vervoermiddelen.
4.
Indien geen vervaldag in het contract wordt genoemd dienen de goederen contant betaald te worden. Ingeval tussentijds geen rekeninguittreksel wordt verzonden, ontslaat dit
de kopers niet van de condities aangegaan in het contract en dient contant te worden betaald. Alle kosten voortvloeiend uit innen van openstaande vorderingen zijn voor
rekening van de kopers.
5.
Vanaf de vervaldag is een conventionele moratoire intrest verschuldigd van 7%.
6.
Wanneer de factuur op de vervaldag niet werd betaald, is er bovendien een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag met een minimum van
150,00 EUR onverminderd het recht om de werkelijke schade te bewijzen indien deze meer zou bedragen.
7.
De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
8.
Behoudens wanneer de koper een consument is, is deze niet gerechtigd tot schuldvergelijking.
9.
Wanneer de kopers nalaten hun verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van de
verkopers op alle schadevergoedingen en interesten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkopers zal hiervoor volstaan.
10.
Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen,
die het vertrouwen in de goede uitvoering der door koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de
goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te Eisen. Indien de
koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle
schadevergoedingen en interesten.
11.
Alle prijzen, zelfs indien als “nettoprijzen” omschreven, zijn altijd onder voorbehoud van tussentijdse schommelingen van vrachtkosten en andere kosten die kunnen fluctueren
buiten de controle van de verkopers.
AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
12.
In geval van een bewezen fout van de verkoper zal deze enkel aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de gebeurlijke rechtstreekse en directe schade die een bewezen gevolg
zouden zijn van de fout. De verkopers kunnen niet gehouden zijn tot vergoeding voor schade aan derden, winstverlies, gevolgschade, claims van derden e.d. Indien MathIT
aansprakelijk is uit hoofde van onderhavig artikel, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de klant betaalde facturen tijdens de 12 maanden voorafgaand
aan het schadegeval.
AANSPRAKELIJKHEID BACKUP
13.
MathIT is niet aansprakelijk voor eventuele schade (met inbegrip van schade door niet bekwaam omgaan met backup gegevens of onthulling van vertrouwelijke informatie) als
gevolg van verlies/corruptie van de gebruikersnaam en het wachtwoord.
AANSPRAKELIJKHEID ANTIVIRUS
14.
MathIT is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door: 1|ondeskundig en strijdig gebruik van de geïnstalleerde antivirus door de wederpartij; 2|fouten, onvolledigheden of
onjuistheden in gegevens e.d. die door of namens de wederpartij aan MathIT zijn verschaft; 3|foute aanwijzingen van of namens de wederpartij aan MathIT; 4|de wederpartij of
een derde die in opdracht van de wederpartij werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MathIT.
15.
De klant is zich ervan bewust dat het voorkomen van virussen een continue strijd is waarbij verzenders alle creativiteit aanwenden om nieuwe virussen te activeren. Klant is zich
ervan bewust dat niet alle virussen altijd effectief bestreden kunnen worden. MathIT is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit een naar het oordeel van de klant
verkeerd aanpakken van virussen. Het instellen van een antivirus is geheel voor eigen risico. MathIT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer een (recent) virus toch in
uw systeem sluipt. Bij het activeren van de dienst gaat u akkoord met deze voorwaarde.
AANSPRAKELIJKHEID ANTI-SPAM
16.
De klant is zich ervan bewust dat spam filtering een continue strijd is waarbij verzenders alle creativiteit aanwenden om spamfilters te omzeilen. Klant is zich ervan bewust dat
niet alle spam altijd effectief bestreden kan worden en omgekeerd dat reguliere mail ook als spam kan worden beoordeeld end at in voorkomende gevallen di teen persoonlijke
voorkeur kan zijn zonder objectief te meten kenmerken. MathIT is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit, een naar het oordeel van de klant verkeerd beoordelen
van mail als spam en omgekeerd. Het instellen van een spam blokkeringsniveau is geheel voor eigen risico. MathIT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet
afleveren van e-mail in uw mailbox als gevolg van deze anti-spam service. Bij het activeren van de dienst gaat u akkoord met deze voorwaarde.
EIGENDOMSVOORBEHOUD
17.
MathIT behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot volledige betaling van de prijs. Het risico gaat evenwel reeds over vanaf de levering. De betaalde voorschotten
blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen zelf verwerkt of herverkoopt, draagt hij
vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.
KLACHTEN
18.
Klachten inzake zichtbare gebreken moeten worden ingeroepen binnen de 8 dagen na levering. Dit dient te gebeuren bij wijze van een aangetekend schrijven waarin de
gebreken op limitatieve wijze worden aangegeven.
THIRD PARTY GARANTIE
19.
Standaard support of support onder onderhoudscontract van een fabrikant omvat nooit diensten van MathIT, tenzij dit uitdrukkelijk vermeld staat in de offerte of servicerapport
van MathIT. Typisch worden deze diensten geregeld via een afzonderlijk support-contract van MathIT zelf.
GARANTIEVOORWAARDEN
20.
De waarborg is geldig in België gedurende 12 maanden vanaf de factuurdatum voor losse onderdelen en volledige systemen, behoudens wettelijke uitzonderingen.
21.
De waarborg omvat de vervanging of herstelling der onderdelen ingevolge materiaal- of fabricagefouten met uitzondering van normale onderhoudstussenkomsten. Deze
waarborg geldt niet voor bijbehoren, software, verbruiksproducten en beeldbuizen.
22.
De vervanging of herstelling geschiedt tijdens de werkdagen en werkuren van de verkoper, zonder kosten, met uitzondering van de verplaatsingskosten die apart gefactureerd
zullen worden.
23.
Door het herstellen of het vervangen van een defect onderdeel wordt de oorspronkelijke termijn van de waarborg niet verlengd, behoudens wettelijke uitzonderingen.
24.
Het transport van de apparaten geschiedt op risico van de koper. De transportkosten zijn ten laste van de koper.
25.
De waarborg geldt niet in de volgende gevallen:
Schade door overmacht
Wijziging demontage of herstelling van het apparaat uitgevoerd door een de verkoper niet-gemachtigde derde
Gebruik van verbruiksproducten die door de fabrikant niet werden goedgekeurd
Overbelasting van het net
Inbouw van producten welke niet door MathIT geleverd zijn
26.
Een fabriekswaarborg alsook een support- of onderhoudscontract van een fabrikant gaat in op de factuurdatum bij MathIT.
27.
MathIT is niet verantwoordelijk voor het verliezen of beschadigen van software welke op computers is geïnstalleerd.
NIETIGHEID
28.
De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de algemene voorwaarden zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules. Partijen zullen alles in
het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde strekking. Als er geen overeenstemming wordt
bereikt gelden de bepalingen van het gemene recht.
BEVOEGDHEIDSBEDING
29.
Elk geschil aangaande de gesloten overeenkomst zal beheerst worden door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement
Dendermonde bevoegd kennis te nemen van deze geschillen. Geschillen met een waarde onder de 1860,00 EUR vallen onder de bevoegdheid van het Vredegerecht Kanton te
Beveren. In geval de koper een consument is, zal de bevoegdheid van de rechtbank bepaald worden door artikel 624, 1 e, 2e en 4e Ger. W.

