A.
ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1. De onderhavige algemene voorwaarden gelden voor alle
offertes, bestelbonnen, facturen, overeenkomsten van verhuur en
verkoop en leveringen van en door LUX4RENT. De algemene
voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.
Afwijkingen zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn
overeengekomen. De eventuele ongeldigheid van een clausule of een
deel ervan laat de andere clausules/delen onverkort bestaan. De
hiernavolgende bijzondere voorwaarden vullen de algemene
voorwaarden aan en heffen deze niet op. Ingeval van tegenstrijdigheid
prevaleren de bijzondere voorwaarden.
Artikel 2. De prijzen en voorwaarden op offertes en bestelbonnen zijn
slechts geldig voor een periode van 14 dagen, dit onder voorbehoud
van prijswijzigingen bij de fabrikanten. De offertes dienen als
inlichtingen te worden beschouwd en houden op geen enkel moment
enige verbintenis in vanwege LUX4RENT. Zij worden pas verbindend
indien deze door LUX4RENT in een ondertekende overeenkomst
worden bevestigd. Alle prijzen zijn in EURO en excl. BTW, tenzij anders
expliciet vermeld.
Artikel 3. Elke factuursom dient net en zonder korting te worden
betaald op onze maatschappelijke zetel op de vervaldag en bij gebrek
aan vermelding daarvan 30 dagen na factuurdatum. Bij gehele of
gedeeltelijke niet-betaling van de factuur zal van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een rente verschuldigd zijn van 12% per jaar vanaf de
vervaldag, en zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het
verschuldigde bedrag verhoogd worden met een forfaitaire
schadevergoeding van 12% met een minimum van 50,00 EUR en een
maximum van 2.500,00 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van
respijt conform artikel 1244 B.W.
Artikel 4. Voor facturen van minder dan 25,00 EUR wordt automatisch
een administratieve kost van 5,00 EUR aangerekend.
Artikel 5. De opgegeven leveringstermijnen worden enkel bij wijze van
inlichting meegedeeld en zijn altijd bij benadering te interpreteren. In
geval van overmacht of elke onvoorziene buitengewone omstandigheid
onafhankelijk van onze wil, kan LUX4RENT de leveringen verdagen of
desnoods annuleren, zonder enig recht op schadevergoeding voor de
klant. Eventuele vertraging heeft evenmin ooit aanleiding tot
schadevergoeding van de klant. Zij kan door de klant niet ingeroepen
worden om een gehele of gedeeltelijke annulering van de bestelling te
wettigen.
Artikel 6. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-naleving door de
klant van zijn betalingsverplichtingen, worden alle nog openstaande
schulden die de klant heeft ten opzichte van LUX4RENT uit hoofde van
de handelsrelatie met LUX4RENT, ongeacht welke vorm deze schulden
ook hebben aangenomen (hoofdsom, schadevergoeding, rente, …),
onmiddellijk opeisbaar. LUX4RENT behoudt zich het recht voor om de
uitvoering van eender welke prestatie, op te schorten tot de volledige
betaling van alle openstaande schulden, in hoofdsom, interesten en
kosten en het verstrekken van voldoende garantie dat alle nog uit te
voeren prestaties zullen betaald worden.
Artikel 7. Indien de klant één van haar essentiële verplichtingen niet
nakomt, zoals de tijdige betaling van onze facturen, behoudt LUX4RENT
zich het recht voor om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging
en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden. In dat geval zal
de klant op zijn kosten en risico gehouden zijn om de koopwaar
onmiddellijk en in goede staat terug te brengen, bij gebreke waarvan
LUX4RENT gemachtigd is om het product op kosten en risico van de
klant af te halen waar het zich moge bevinden. In geval van ontbinding
van de overeenkomst blijven de reeds betaalde sommen definitief
verworven en zal de klant van rechtswege een forfaitaire
schadevergoeding ten belope van 35% van het saldo verschuldigd zijn,
niettegenstaande het recht van LUX4RENT om een hogere
schadevergoeding te vorderen, of de uitvoering in natura te vorderen.
Artikel 8. LUX4RENT zal nooit aansprakelijk zijn voor eventuele
onrechtstreekse
schade,
gevolgschade,
exploitatieschade,
economische schade, genotsderving, etc… De verantwoordelijkheid
van LUX4RENT is eveneens uitgesloten voor alle schade toegebracht
aan personen of goederen door de geplaatste systemen. Gebreken in
de materialen die voor LUX4RENT verborgen waren, zullen haar
verantwoordelijkheid niet in het gedrang kunnen brengen en geen
aanspraak op schade kunnen veroorzaken. In elk geval is de
aansprakelijkheid van LUX4RENT, op welke grond

ook beperkt tot maximaal de gefactureerde waarde excl. BTW en
kosten voor het betrokken project.
Artikel 9. In elk geval van aansprakelijkheid, heeft LUX4RENT het recht
de geleverde goederen te repareren of te vervangen, waardoor alle
verdere aanspraken van de klant vervallen.
Artikel 10. Enkel de rechtbanken van Ieper zijn bevoegd voor eventuele
geschillen, en enkel het Belgisch recht is van toepassing.
B. BIJZONDERE VOORWAARDEN INGEVAL VAN VERHUUR
Artikel 11. De goederen worden verhuurd voor een periode van
tenminste 1 dag of een veelvoud daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. De huurperiode gaat in op de eerste huurdag op het
moment dat de goederen de opslagplaats(en) van LUX4RENT verlaten
en de gehuurde goederen dienen uiterlijk om 10.30 uur op de dag na
de laatste huurdag in goede staat bij LUX4RENT te worden afgeleverd
behoudens andersluidende overeenkomst.
Bij laattijdige aflevering is LUX4RENT gerechtigd de overeengekomen
huurprijs verder aan te rekenen tot op de dag waarop de gehuurde
goederen in goede staat bij LUX4RENT worden afgeleverd,
vermeerderd met een schadevergoeding van 35%.
Artikel 12. De klant is uitsluitend aansprakelijk voor de bewaring van de
door hem gehuurde goederen. Hij zal deze gebruiken als een goede
huisvader en op het einde van de huurtermijn in goede staat aan
LUX4RENT teruggeven.
Artikel 13. De klant is aansprakelijk voor alle verlies en beschadiging
aan de gehuurde goederen, zelfs in geval van overmacht. De
aansprakelijkheid gaat in vanaf het ogenblik dat de gehuurde goederen
de opslagplaats(en) van LUX4RENT verlaten. Gebeurlijke
reparatiekosten worden aangerekend aan de normale gangbare
tarieven en in geval van totaal verlies is de klant de vervangingswaarde
van de gehuurde goederen in nieuwwaarde verschuldigd aan de op dat
ogenblik geldende prijzen.
Artikel 14. In geval van annulatie minder dan 48 uren voor de aanvang
van de huurtermijn is de volledig overeengekomen huurprijs
verschuldigd. In geval van annulatie minder dan een week op voorhand
is 20% van de overeengekomen huurprijs verschuldigd.
Artikel 15. Klachten omtrent de werking van de gehuurde goederen
dienen binnen de 24 uren schriftelijk ter kennis van LUX4RENT te
worden gebracht. Dit schrijven moet een gedetailleerde en limitatieve
opsomming bevatten van de gebreken. Indien binnen deze termijn van
24 uren geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de klant
de kenmerken, hoedanigheden en mogelijkheden van de geleverde
goederen volledig en in zijn geheel aanvaard heeft. Dit geldt eveneens
uitdrukkelijk voor eventuele, verborgen gebreken.
Artikel 16. Het is de klant verboden om de gehuurde goederen onder
te verhuren of op welke wijze dan ook over te dragen.
C. BIJZONDER VOORWAARDEN INGEVAL VAN VERKOOP
Artikel 17. De geleverde goederen blijven integraal eigendom van
LUX4RENT tot aan de volledige betaling van de koopsom, eventuele
interesten en kosten. In geval LUX4RENT vaststelt dat met een grote
mate van zekerheid geen betaling zal volgen, kan zij vanaf dat moment
de goederen onmiddellijk bij de klant terughalen.
Artikel 18. Klachten betreffende de geleverde goederen dienen op
straffe van verval binnen de 7 dagen na levering schriftelijk ter kennis
van LUX4RENT te worden gebracht. Dit schrijven moet een
gedetailleerde en limitatieve opsomming bevatten van de gebreken.
Indien binnen deze termijn van 7 dagen geen klacht werd ontvangen,
heeft dit voor gevolg dat de klant de kenmerken, hoedanigheden en
mogelijkheden van de geleverde goederen volledig en in zijn geheel
aanvaard heeft. Dit geldt eveneens uitdrukkelijk voor eventuele,
verborgen gebreken.
Artikel 19. Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk beding, geschiedt het
+vervoer en de verzending van de koopwaar op kosten en risico van de
klant.
Artikel 20. In geval van annulatie van de verkoop zal de klant een
schadevergoeding van 35% van de overeengekomen verkoopprijs incl.
BTW verschuldigd zijn.
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