ALGEMENE VOORWAARDEN
l. Behoudens afwijkende schriftelijk overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op al de
leveringen en verkopen van LAMO. Iedere bestelling en/of ondertekening van offerte/overeenkomst van LAMO
door de klant, houdt de stilzwijgende bevestiging in deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
Eventuele door de klant van toepassing verklaarde algemene en/of bijzondere voorwaarden zijn LAMO niet
tegenstelbaar.
2. Alle offertes zijn vrijblijvend en worden overgemaakt onder voorbehoud van vergissing of vergetelheid. Ze
gelden maximaal voor een periode van dertig dagen. LAMO behoudt zich het recht voor om bestellingen die
rechtstreeks door de klant worden geplaatst of genoteerd worden door haar vertegenwoordigers te wijzigen of
deze orders gebeurlijk te weigeren. Behandelings- en administratiekosten kunnen in rekening gebracht worden
wanneer de bestelling op factuur geen € 100,00 bereikt.
3. Leveringstermijnen worden enkel gegeven als inlichting en verbinden LAMO niet. De overschrijding ervan
geeft geen aanleiding tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadeloosstelling. Voor bestellingen die niet uit
onze stock worden geleverd, zal de klant dienen rekening te houden met de beschikbaarheid van de fabriek.
4. Afwijkingen van welke aard ook kunnen nimmer een grond tot klacht en/of aansprakelijkheid in hoofde van
LAMO inhouden. LAMO kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de door de fabrikant aangebrachte
wijzigingen m.b.t. samenstelling, maten en/of kleur.
5. LAMO behoudt zich het recht voor om de overeenkomst, van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling, te beëindigen ten laste van de klant en/of de leveringen en/of uitvoering van de werken op te
schorten in geval van niet-betaling van de facturen op de vervaldag. De klant is geenszins gerechtigd hiervoor
enige schadevergoeding van LAMO te vorderen. De klant is daarenboven de schadevergoeding verschuldigd
zoals opgenomen in punt 7 van deze algemene voorwaarden.
6. LAMO, behoudt zich het recht voor om aan particuliere klanten bij bestelling een voorschot te vragen van
30%. Het saldo wordt voldaan bij levering of afhaling van het product,
7. Bij annulering van de bestelling door de klant en/of verbreking/ontbinding van de overeenkomst door of
lastens de klant, is er door de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van de totale
waarde van de bestelling met een minimum van € 250,00. Speciaal bestelde artikelen kunnen niet teruggenomen
worden daar dit geen stockproducten zijn en deze bestellingen kunnen dus niet worden geannuleerd.
8. Alle klachten met betrekking tot de geleverde goederen moeten schriftelijk aan LAMO worden overgemaakt
en dit binnen de acht dagen na de levering. Na verloop van deze termijn, zonder schriftelijke klacht, wordt de
levering als definitief aanvaard aanzien. Bewerkte goederen worden steeds als definitief aanvaard aanzien.
LAMO kan hoogstens gehouden zijn de verkochte goederen te vervangen voor zover deze nog geen
bewerkingen hebben ondergaan door de klant. Dit kan enkel nadat deze goederen bij een tegensprekelijk
onderzoek defect bevonden werden. Bij fabricagedefect zal alleen het defect stuk vervangen worden, de montage
of de demontagekosten zijn ten laste van de klant. Het defecte stuk moet binnen gebracht worden in onze
magazijnen en pas na akkoord met de fabriek zal het vervangen worden.
9. Alle klachten met betrekking tot de inhoud van onze facturen moeten schriftelijk aan LAMO worden
overgemaakt binnen de acht dagen na de factuurdatum. Na verloop van deze termijn, zonder schriftelijke klacht,
worden alle in de factuur opgenomen bijzondere en algemene bedingen als definitief aanvaard aanzien. De
betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van de factuur geldt als aanvaarding van die factuur en de
door LAMO geleverde goederen.
10. Bij overlijden, onbekwaamverklaring, faillissement, ontbinding van de vennootschap of bij gebrek aan
betaling van één enkele levering of prestatie op de vervaldag, behoudt LAMO zich het recht voor om hetzij,
ofwel de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen, zonder enige formaliteit of voorafgaande
ingebrekestelling, ofwel de levering uit te stellen en in ieder geval, de onmiddellijke betaling van alle geleverde
goederen te eisen. De betaalde voorschotten blijven LAMO verworven ter vergoeding van de mogelijke
verliezen bij wederverkoop.
11. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Ruiselede, ongeacht de wijze waarop betaald wordt en zelfs indien
wij op de klant wissels zouden trekken of onze facturen zouden laten innen door bank- of andere instellingen.
12. Door het niet betalen van een factuur op de vervaldag worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk
opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.
13. Bij gebreke aan betaling van de factuur op de vervaldag, is er van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan 12 % per jaar, alsook een forfaitaire schadevergoeding
gelijk aan 15% met een minimum van € 250,00. Voormelde intrest zal overeenkomstig art. 1154 B.W. tevens
worden gekapitaliseerd. Alle eventuele bijkomende invorderingskosten vallen eveneens ten laste van de klant.
14. De goederen blijven eigendom van LAMO tot op het ogenblik van de integrale vereffening van de factuur,
zelfs indien de goederen verwerkt werden. Bij wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag,
behoudt LAMO zich het recht voor de terugvordering van de alle geleverde goederen te vorderen. Eens de
goederen geleverd zijn, draagt de klant alle risico’s, gevallen van overmacht (vernietiging inbegrepen) en de
bewaringslast.
15. In geval van betwisting is enkel het Belgische Recht van toepassing en zijn enkel de Rechtbanken van het
Gerechtelijk arrondissement Brugge bevoegd.

