ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
* Offertes
Schriftelijke prijzen en levertermijnen zijn 30 dagen geldig tenzij anders vermeld. De aangeboden prijzen zijn F.O.B. Zele,
België, exclusief toepasselijke belastingen. Wijzigingen op de catalogus specificaties zijn op verzoek mogelijk tegen
betaling van extra kosten.
Al onze offertes zijn vrijblijvend.
* Voorwaarden
De betalingsvoorwaarden voor standaard optische componenten zijn 30 dagen net bij bewezen kredietwaardigheid tenzij
anders vermeld.
Alle bankkosten voor dergelijke transacties zijn ten laste van de klant.
Producten die volledig of gedeeltelijk vervaardigd zijn uit door de klant aangeleverd materiaal zijn onderworpen aan
bijkomende verkoopsvoorwaarden, garanties en garantiebeperkingen zoals beschreven in een afzonderlijk document.
Onze voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen. Onze voorwaarden hebben voorrang op die van de koper, zelfs
indien ze voorzien dat ze voorrang hebben op de onze.
De goederen blijven eigendom van de verkoper, zolang de door de koper verschuldigde koopsom niet volledig aan de
verkoper is voldaan. Zolang deze betaling niet heeft plaatsgehad, is de koper er niet toe gerechtigd de goederen in pand te
geven of ze als onderpand te gebruiken in de ruimste zin van het woord.
Als de financiële situatie van de koper ongeacht het tijdstip de voortzetting van de productie of levering op basis van de
aanvankelijk overeengekomen betalingsvoorwaarden niet rechtvaardigt, mag II-VI BENELUX volledige of gedeeltelijke
voorafbetaling eisen. In geval van bankroet of insolventie van de koper zal II-VI BENELUX het recht behouden eender
openstaand order te annuleren en vergoeding voor de annuleringskosten ontvangen.
Elk bedrag dat niet op de overeengekomen vervaldag is betaald, zal intrest opbrengen (1%) per maand, van rechtswege en
zonder aanmaning. Bovendien zal elke niet op de vervaldag betaalde factuur, van rechtswege zonder aanmaning, worden
verhoogd met 10% als schadebeding, met een minimum van 124 EURO.
Bij niet-naleving van de contractuele verplichtingen van de koper, heeft de verkoper het recht de leveringen stop te zetten.
Bovendien kan de verkoper, indien de per aangetekende brief verstuurde aanmaning zonder gevolg bleef gedurende 15
dagen, dit contract beschouwen als ontbonden voor het geheel of verbroken voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, en dit
onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
* Specificaties
Hoewel productinformatie, specificaties en illustraties in catalogi en informatiebladen actueel zijn wanneer ze gedrukt
worden, behoudt II-VI Benelux zicht het recht om specificaties, ontwerpen, modellen en geafficheerde prijzen aan te passen
zonder voorafgaande medeling daar zij continu tracht verbeterde producten aan te bieden.
De overeenstemmende uitvoering wordt slechts gewaarborgd mits de gebruikelijke afwijkingen. Verklaring : Aan de
producenten wordt meestal nog een kleine gebruikelijke marge gelaten, b.v. i.v.m. de hoeveelheid, de kwaliteit van de
levering.
* Orders
Voor standaardproducten ontvangt de koper binnen de 7 (zeven) dagen na ontvangst van zijn schriftelijk order aan II-VI
Benelux, Zele, België of zijn bevoegd verdeler een bevestiging met de prijs, levertermijn en specificaties.
In geval van gewijzigde of speciale specificaties wordt de orderbevestiging binnen de 14 dagen na ontvangst van het
schriftelijk order verstuurd.
Het order verbindt de klant, doch verbindt de verkoper slechts na schriftelijke bevestiging.
* Levering
De opgegeven levertermijnen zijn gebaseerd op de best beschikbare informatie van II-VI BENELUX en zijn leveranciers
tijdens het opstellen van de offerte en kunnen gewijzigd worden tussen het tijdstip van de offerte en het tijdstip van de
uiteindelijke bestelling. De levertermijn op de orderbevestiging die gegenereerd wordt door II-VI Benelux na ontvangst van
het order geldt.
De leveringstermijnen gelden slechts als aanwijzing. De laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot vergoeding of
weigering de goederen in ontvangst te nemen.
De verkoper is ontlast van iedere verantwoordelijkheid in geval van overmacht (ongevallen, oorlog, stakingen, uitsluiting,
opstanden, gebrek aan vervoermateriaal, brand van de fabriek van verkoper). Hij behoudt zich het recht voor de termijn van
uitvoering van de overeenkomst te verlengen, zolang de overmacht duurt.
* Vervoer
Binnenlandse zendingen worden verstuurd met TNT National Express tenzij dit anders opgegeven werd door de klant bij
plaatsing van het order en goedgekeurd werd door II-VI BENELUX. Alle zendingen worden door II-VI BENELUX betaald
en rechtstreeds doorgefactureerd aan de klant.

Internationale zendingen worden verstuurd per TNT Express Worldwide tenzij dit anders opgegeven werd door de klant bij
plaatsing van het order en goedgekeurd werd door II-VI BENELUX. Alle zendingen worden door II-VI BENELUX betaald
en rechtstreeks doorgefactureerd aan de klant of via de bevoegde verdeler van II-VI BENELUX.
De goederen worden vervoerd op risico van de koper. Ondanks de clausule over voorbehoud van bezit worden alle risico’s
verbonden aan de goederen overgeheveld op de koper bij levering. Indien de koper op het overeengekomen tijdstip de
goederen niet afhaalt, mag hij zich niet meer op de vroeger vastgestelde leveringstermijnen beroepen. De verkoper behoudt
zicht tevens het recht voor om na verloop van 15 dagen de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder
voorafgaande ingebrekestelling. De verkoper behoudt tevens het recht voor vergoeding te eisen voor de schade die hij
geleden heeft ingevolge de niet- of niet-tijdige afhaling.
* Ontbinding/verbreking
Orders voor standaard optische componenten die in voorraad zijn en geannuleerd worden door de koper voor de zending
worden onderworpen aan 10% annuleringskosten. Orders voor standaard optische componenten die niet in voorraad zijn en
gepland moeten worden voor productie en geannuleerd worden door de koper voor de verzending zijn onderworpen aan
20% annuleringskosten.
Gewijzigde of speciale vormen van optische componenten of subassemblages die geannuleerd worden door de klant voor
verzending zijn onderhevig aan 20% annuleringskosten voor alle standard delen van het product en 100% annuleringskosten
voor alle gewijzigde of speciale delen van het product.
*
Garantie
De koper moet klachten over zichtbare gebreken onmiddellijk of binnen de garantieperiode rapporteren. In geval van
onzichtbare gebreken moet de koper deze zo snel mogelijk na constatatie rapporteren.
Alle klachten moeten binnen EEN (1) jaar na de dag waarop het onderdeel geleverd werd gerapporteerd worden aan de
verkoper.
Als het product gebrekkig bevonden wordt tijdens de garantieperiode zal het kostenloos hersteld of vervangen worden naar
keuze van II-VI BENELUX. Herstelling of vervanging van het product buiten de garantieperiode zal aangerekend worden.
De kostprijs wordt meegedeeld door middel van een schriftelijke offerte van II-VI BENELUX.
Deze garantie geldt niet wanneer de werking van het product niet overeenkomt met de opgegeven specificaties door
misbruik of verandering van een onderdeel waaronder zonder uitzondering: vervuiling, buitensporig vermogen, onvoldoende
koeling, verkeerde uitlijning van de laserstraal, verkeerd monteren of verkeerde mechanische uitlijning.
II-VI BENELUX is niet verantwoordelijk voor de werking van optische componenten of assemblages die geleverd werden
door andere producenten dan II-VI Corp of een van zijn filialen. Gebruik van dergelijke clandestiene optische componenten
of assemblages maakt alle II-VI BENELUX garanties van nul en gener waarde.
*
Bevoegde rechtbank
In geval van betwistingen, zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd. De Belgische wet is van toepassing op deze
overeenkomst.

