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ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing behoudens wijzigingen
welke beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden niettegenstaande
tegenstrijdige bedingen in de aankoopvoorwaarden van de koper.
De levering omvat uitsluitend het materieel zoals nauwkeurig
gespecificeerd in de offerte of in de schriftelijke orderbevestiging en het
accepteren van de offerten door de koper sluit eveneens in dat deze de
onderhavige voorwaarden aanneemt.
In de levering is niet begrepen: metselwerk, bevestigingssteunen en
andere eventuele veranderingen aan buizen of aan welk ander apparaat
of installatie ook, waarvan verplaatsing of verandering noodzakelijk zou
zijn voor de installatie van het verkochte materieel en, meer algemeen,
elk ander werk dat niet uitdrukkelijk gespecificeerd staat in de offerte of
schriftelijke orderbevestiging.
TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer na
ontvangst van een opdracht, Clayton schriftelijk heeft bericht de
opdracht aan te nemen binnen de eventueel door de koper gestelde
termijn. De termijn vangt pas aan de dag waarop Clayton in het bezit is
van alle inlichtingen die nodig zijn voor het behoorlijk uitvoeren van de
bestelling en na incassering van het gevraagde voorschot, zo dit
bedongen is in de betalingsvoorwaarden.
Indien Clayton bij het doen van een aanbod een termijn heeft gesteld
voor het aannemen ervan, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn
gekomen wanneer de koper voor het verlopen van deze termijn
schriftelijk bevestigd heeft het aanbod aan te nemen.
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TEKENINGEN EN BESCHRIJVINGEN
De gewichten, afmetingen, capaciteiten, prijzen, rendementen en overige
gegevens opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires,
advertenties, afbeeldingen en prijslijsten hebben het karakter van een
benaderende aanduiding. Deze gegevens verbinden slechts indien de
overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst.
Na bestelling verstrekt Clayton voor ieder apparaat de plannen voor
installatie.
PRIJZEN
Behoudens tegenbeding gelden de prijzen voor materieel geleverd
zonder verpakking in de werkplaatsen of magazijnen van Clayton: zij
worden in Euro vastgesteld. Verpakkings- en vervoerskosten en alle
onrechtstreekse belastingen in verband met de levering van het materieel
zijn ten laste van de koper.
De prijzen die voorkomen op de bestekken van Clayton zijn die welke
van kracht zijn op de dag dat deze worden opgemaakt.
Indien er zich verhogingen van lonen, grondstoffen, belastingen, sociale
en andere lasten zouden voordoen, die de aanvankelijke kostprijs zouden
verhogen of indien politieke, economische, financiële fluctuaties de
algemene toestand van de markt gevoelig wijzigen, kunnen onze prijzen
op ieder ogenblik herzien worden, voor wat het nog uit te voeren
gedeelte van de bestelling betreft.
Iedere wijziging, op verzoek van de klant aangebracht aan een
bestelling die reeds door Clayton geaccepteerd is, zal een prijsverhoging
en een verlenging van de leveringstermijn kunnen rechtvaardigen.
Clayton’s prijzen zijn gebaseerd op normale betalingsvoorwaarden.
Iedere wijziging van deze voorwaarden brengt een prijsverhoging mee,
die overeenstemt met het verlies aan interest, berekend tegen een
rentevoet die 2% hoger ligt dan die welke de Nationale Bank van België
berekent voor het disconto van geaccepteerde wissels met een looptijd
van 90 dagen.
BETALING
De betaling geschiedt op het tijdstip en de wijze als door partijen
overeengekomen. Indien geen specifieke betalingsvoorwaarden op de
offerte of orderbevestiging zijn vermeld, geldt dat het materieel betaald
wordt tot een bedrag van 95% van het bedrag van de factuur, voor de
verzending, terwijl het saldo moet betaald worden binnen één maand na
verzending.
Als de betaling geschiedt in termijnen, heeft deze, zodra de order
gegeven is, plaats door de afgifte aan Clayton van door de koper
geaccepteerde wissels ten belopen van het totale bedrag van het te
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leveren materieel. De koper van agio, disconto en andere onkosten die
deze wijze van betaling meebrengt, zijn ten laste van de koper. In
geval van betaling in maandelijkse termijnen, behoudt Clayton het
eigendomsrecht op het materieel tot aan de algehele betaling van de
prijs. Clayton heeft eveneens het recht om het geleverde materieel te
demonteren en terug te nemen, indien de koper gedurende twee
opeenvolgende maanden ophoudt zijn maandelijkse stortingen te
voldoen. De stortingen, die op dat ogenblik reeds hebben plaats gehad
blijven als schadevergoeding verworven voor Clayton zonder dat
deze hiermee afstand doet van het recht om meer schadevergoeding te
eisen indien dit het geval is. In geval van verkoop, overdracht,
inpandgeving of inbrenging in vennootschap van het op termijn te
betalen materieel, mede in geval één der betalingen of de acceptatie
van één der wissels niet plaatsvindt op de vastgestelde termijn,
worden de diverse verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar.
De voorschotten, betaald door de koper, worden op de koopprijs n
mindering gebracht en hebben niet het karakter van handgeld, door
afstand waarvan de partijen het recht zouden hebben de overeenkomst
te ontbinden.
Indien de levering heeft plaatsgevonden voor betaling van het gehele
uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedrag, geniet Clayton
op de goederen alle rechten en waarborgen, welke de wet hem toelaat
zich voor te behouden. De Koper is verplicht Clayton zijn
medewerking te verlenen indien deze laatste meent maatregelen te
moeten treffen teneinde zijn rechten en waarborgen op de goederen te
beschermen.
De betalingstermijnen mogen onder geen enkel voorwendsel
verschoven worden.
Het materieel blijft eigendom van Clayton tot zolang de integrale
koopprijs niet volledig is voldaan door de koper.
Het bedrag van iedere factuur die niet is betaald op de vervaldag, zal,
van rechtswege en zonder ingebrekestelling, met 20 % verhoogd
worden, met een minimum van 50 € uit hoofde van forfaitaire en
onverminderde schadevergoeding.
Bovendien is de koper aan Clayton van rechtswege en zonder
ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd vanaf de datum der
eisbaarheid der betaling. Deze zullen berekend worden volgens de
rentevoet door de Nationale Bank toegepast, verhoogd met 2 %.
De herstellingen en het onderhoud evenals de aanvullende leveringen,
al dan
niet gedaan tijdens de montage, worden wekelijks
gefactureerd en zijn contant netto en zonder korting betaalbaar.
De bedragen die nog verschuldigd blijven op al dan niet afgeleverde
bestellingen, moeten aangepast worden in geval van devaluatie of
wijziging der muntverhoudingen.
LEVERING
De levering komt tot stand zoals overeengekomen tussen de partijen,
hetzij door directe bezorging bij de klant, hetzij door eenvoudig
bericht van terbeschikkingstelling, hetzij door in de fabrieken of
magazijn van Clayton gedane aflevering van het materieel aan een
expediteur of door de klant aangewezen vervoerder. Als de klant in
gebreke blijft een vervoerder aan te wijzen, behoudt Clayton zich het
recht voor er een te kiezen. Na de levering is het risico van verlies,
waardevermindering of enige andere schade voor rekening van de
koper.
Aan het principe van levering in de fabrieken of magazijnen van
Clayton kan geen afbreuk gedaan worden door aanduidingen als
bezorging franco station, kade, woonplaats, terugbetaling der totale of
gedeeltelijke vervoerkosten. Deze aanduidingen moeten slechts
beschouwd worden als toegevingen op de prijzen, zonder wijziging
der aansprakelijkheid.
De koper kan, als hij dit op tijd kenbaar maakt, binnen de acht dagen
na
het
bericht
van
terbeschikkingstelling,
in
de
constructiewerkplaatsen doen overgaan tot de keuring van het voor
hem bestemde materieel. Zo niet, wordt de aanvaarding geacht te zijn
geschied op het ogenblik der levering.
LEVERINGSTERMIJEN
Leveringstermijnen worden slechts ter informatie gegeven. Zij binden
Clayton niet en geven geen aanleiding tot schadevergoeding. Zij
beginnen te lopen vanaf het ogenblik dat de koper voldaan heeft aan
de verplichtingen, die de uitvoering van de bestelling regelen.
Vertragingen kunnen in geen enkel geval de ontbinding van de
overeenkomst door de koper rechtvaardigen.
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In geval van vertraging in de levering ten opzichte van door de partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen boetebedingen gelden de
volgende bepalingen:
7.3.1 Het bedrag van het boetebeding kan in geen enkel geval 5 % van
de waarde, in werkplaats of magazijn, van het nog niet geleverde
materieel te boven gaan.
7.3.2 Een boete zal alleen kunnen worden toegepast indien de vertraging
te wijten is aan Clayton, met uitsluiting van alle gevallen van overmacht,
en indien er door beide partijen een tegensprekelijk verslag van
werkelijke schade werd opgemaakt.
Iedere vertraging die te wijten is aan overmacht, geeft Clayton het recht,
hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij de leveringstermijnen als
verschoven te beschouwen gedurende een tijd, die overeenstemt met die,
gedurende welke de overmacht van kracht zal zijn of geweest zal zijn,
dit alles zonder recht op schadevergoeding ten laste van Clayton.
Als geval van overmacht wordt beschouwd: iedere gebeurtenis, zelfs die
die te voorzien zou zijn geweest of voorzien was, onafhankelijk van de
wil van Clayton, waardoor merkbare wijzigingen worden veroorzaakt
aan de algemene exploitatievoorwaarden van de industrie of de handel
van Clayton, b.v. oorlog, zelfs tussen vreemde landen; uitbreiding van
een bestaande oorlog, hetzij wat betreft de oorlogvoerenden, hetzij wat
betreft de gevolgen; opeising; staking; politieke, economische of sociale
onlusten; brand; alle belemmeringen of beperkingen van overheidswege;
gebreken aan machines; onderbreking van het goederenvervoer; stroomof andere energiepannes; wanprestatie door de leveranciers van
grondstoffen of van materiaal; rechtstreeks of onrechtstreeks nodig voor
de bouw van het materieel door Clayton..
Deze opsomming is niet limitatief. Clayton zal, indien het dit nodig
oordeelt, de koper op gepaste tijden op de hoogte houden van het
voorvallen van bovenstaande gebeurtenissen.
VERTRAAGDE INONTVANGSTNEMING.
Indien de koper de goederen op de in de overeenkomst bepaalde datum
niet in ontvangst neemt of de aflevering niet aanneemt, is hij niettemin
gehouden de met de levering verbonden betalingen te verrichten als
waren de goederen geleverd. In dit geval zal Clayton de goederen
opslaan voor rekening en risico van de koper. Indien de koper dit
verzoekt, zorgt Clayton voor rekening van de koper voor de verzekering
der goederen.
Clayton zal de koper schriftelijk aanmanen de goederen binnen een
redelijke termijn in ontvangst te nemen of de aflevering aan te nemen.
Indien de koper om welke reden ook zijn verplichting in dit opzicht niet
na de haar gegeven termijn nakomt, heeft Clayton, onverminderd haar
recht op uitvoering in natura, eveneens het recht om zonder rechterlijke
tussenkomst de overeenkomst lastens de koper ontbonden te verklaren,
hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk voor het niet afgenomen gedeelte, en dit
door eenvoudige schriftelijke kennisgeving.
In dit geval is de koper
van rechtswege tevens aan Clayton een vergoeding verschuldigd voor de
als gevolg van dit niet nakomen geleden schade. Deze schade wordt
door partijen forfaitair vastgesteld op 60 % van de prijs van de goederen,
onverminderd het recht van Clayton haar werkelijke schade te bewijzen
indien deze hoger zou liggen dan dit forfaitaire bedrag.
VERVOER, VERPAKKING, ENZ.
Alle verrichtingen of handelingen m.b.t. vervoer, verzekeringen, douane
behandelingen buiten de werkplaats of magazijnen van Clayton, ter
plaatse brengen op het werk, … zijn ten laste en op risico van de koper
op wie de verplichting rust de zendingen bij aankomst na te zien en zo
nodig verhaal in te stellen tegen de vervoerders of andere
tussenpersonen, zelfs indien de levering franco uitgevoerd is.
Ingeval de verzending door Clayton geschiedt, heeft ze plaats voor
rekening van de koper.
De goederen reizen op risico van de koper. Clayton wijst alle
verantwoordelijkheid af wat betreft de regelmatigheid der transporten
per spoor, per baan, over zee, door de lucht of te water.
Verpakkingen zijn steeds voor rekening van de klant en worden door
Clayton niet teruggenomen, behoudens andersluidende bepalingen.
GARANTIE.
Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbindt Clayton zich
ertoe elk gebrek dat het normaal gebruik van het materieel onmogelijk
maakt en dat het gevolg is van een fout in het ontwerp of in de productie
van het materiaal te garanderen indien de fout van Clayton wordt
aangetoond door de koper. De garantieverplichting is beperkt tot

reparatie of vervanging van defect materieel of onderdelen. Alle
kosten in verband met vervoer, verplaatsingen- of werkuren zijn ten
laste van de koper.
10.2
De duur van de normale garantie van het door Clayton vervaardigde
materieel tegen voornoemde gebreken bedraagt maximaal twaalf
maanden voor stoomgeneratoren te rekenen vanaf het ogenblik der
levering of der voltooiing van de montage (maximaal drie maanden
na levering).
In de gevallen waarin het materieel dag en nacht gebruikt wordt,
wordt de duur van de garantie tot de helft teruggebracht.
10.3
Om zich op de rechten voortvloeiende uit dit artikel te kunnen
beroepen, dient de koper Clayton onmiddellijk schriftelijk van de
gebleken gebreken in kennis te stellen en alle medewerking te
verlenen om Clayton in staat te stellen de gebreken te constateren en
te verhelpen.
Om elke gevolgschade uit sluiten, minstens zoveel mogelijk te
beperken, is de koper in ieder geval gehouden Clayton binnen de 5
dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk in te lichten, dit
uitdrukkelijk en onherroepelijk op straffe van verval van zijn rechten.
10.4
Na ontvangst van dit bericht zal Clayton op haar kosten de gebreken
ten spoedigste verhelpen behoudens in de gevallen bedoeld in par. 5
van dit artikel. Behalve wanneer de aard van het gebrek meebrengt
dat de reparatie op de plaats van opstelling wordt uitgevoerd, zal de
koper ieder onderdeel dat een gebrek vertoont ter reparatie of
vervanging aan Clayton toezenden. In dat geval wordt Clayton
geacht ten aanzien van het bedoelde gebrekkige onderdeel aan zijn uit
deze paragraaf voortvloeiende verplichtingen te hebben voldaan
wanneer het behoorlijk gerepareerde onderdeel of een onderdeel ter
vervanging geleverd is.
10.5
Tenzij anders is overeengekomen, is het vervoer van de gebrekkige
onderdelen alsmede van de gerepareerde onderdelen of van de
onderdelen gezonden ter vervanging tussen de plaats van opstelling
en de fabriek of magazijnen van Clayton voor rekening en risico van
de koper.
10.6
De overeenkomstig dit artikel vervangen gebrekkige onderdelen
worden ter beschikking van Clayton gesteld.
10.7
De garantieverplichting van Clayton strekt zich niet uit tot gebreken
die zich vertonen in materiaal dat door de koper geleverd of
opgeleverd werd of voortspruiten uit een door hem voorgeschreven
constructie.
10.8
De garantieverplichting van Clayton strekt zich slechts uit tot
gebreken welke zich vertonen onder bedrijfsomstandigheden die in de
overeenkomst zijn voorzien en bij een juiste en normale wijze van
gebruik. In het bijzonder strekt de garantie zich niet uit tot gebreken,
welke voortvloeien uit gebrek aan toezicht of slecht onderhoud door
de koper, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke
toestemming van Clayton, door de koper slecht uitgevoerde reparaties
of normale slijtage.
10.9
Clayton kan t.a.v. de koper enkel gehouden zijn tot herstel van de
door haar geleverde goederen en is niet aansprakelijk voor enige
andere schade, zoals bv. ontstane persoonlijke ongevallen, schade aan
of m.b.t. andere goederen dan die welke het voorwerp van de
overeenkomst uitmaken, gederfde winst, kosten of vertragingen,…
Reparatie, verandering of vervanging van de onderdelen gedurende de
garantieperiode kan niet tot gevolg hebben dat de garantietermijn van
het materieel verlengd wordt.
10.10 Het constateren van een gebrek of schade machtigt de koper niet uit
eigen beweging de onderdelen die gebreken vertonen, te vervangen.
Clayton moet altijd geraadpleegd worden over de wenselijkheid van
een aanpassing en indien de koper zelf wenst te voorzien in de
vervanging van één of meerdere onderdelen zal hij dit telkens op
eigen risico doen. Clayton kan niet meer tot enige garantie gehouden
zijn indien onverschillig welke werkzaamheden aan door haar
geleverde apparaten of installaties worden uitgevoerd door iemand
die geen deel uitmaakt van haar personeel.
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GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT.
Alle geschillen en betwistingen die tussen partijen kunnen rijzen en
die voortvloeien uit de interpretatie of de toepassing van de
overeenkomst vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van de
maatschappelijke zetel van Clayton. Clayton kan evenwel steeds
wanneer zij eiser is, het geding aanhangig maken bij elke rechtbank
die krachtens het gemene recht territoriaal bevoegd is.
De Belgische wetgeving is op deze overeenkomst toepasselijk.
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