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Algemene Verkoopvoorwaarden
ART 1: Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met ICE-Trade sro, met
maatschappelijke zetel te SK-902 03 Pezinok, Mlynarska 3 (hierna kortweg genoemd ‘ICE-Trade’),
behoudens onze uitdrukkelijke en geschreven afwijking, en dit van het ogenblik dat zij minstens één keer, op
eender welk tijdstip ter kennis werden gebracht van de medekontraktant (hierna kortweg genoemd ‘koper’).
Deze voorwaarden worden beschouwd als zijnde formeel en uitdrukkelijk aanvaard door onze kopers, zelfs
indien onze algemene voorwaarden in tegenspraak zijn met hun eigen algemene of bijzondere voorwaarden
van aanneming, aan- of verkoop. Het feit dat een specifieke overeenkomst afwijkt van één van de bepalingen
van deze algemene voorwaarden, sluit de toepassing van de andere voorwaarden niet uit. Elke bestelling is
slechts geldig na bevestiging door ICE-Trade.
ART 2: Onze prijzen gelden af fabriek of depot. Transport van de goederen gebeurt op risico van de koper,
zelfs bij een franko levering. De op de vrachtbrief vermelde hoeveelheden gelden als geleverde hoeveelheden.
De terugzendingen aan het adres van ICE-Trade dienen franko te geschieden.
ART 3: Klachten betreffende ontbrekende hoeveelheden kunnen niet aanvaard worden. De koper zal de
goederen nazien onmiddellijk bij de levering en de ontbrekende hoeveelheden en zichtbare gebreken dadelijk
doen vaststellen door de vervoerder en tegenover hem het gebruikelijke voorbehoud maken. Klachten nopens
niet-zichtbare gebreken moeten binnen de acht dagen worden overgemaakt per aangetekend schrijven. Protest
aangaande de opstelling en inhoud van onze fakturen zijn slechts geldig indien ze gebeuren uiterlijk acht dagen na
faktuurdatum. In elk geval dient het protest om geldig te zijn te worden gemotiveerd en nauwkeurig de redenen
van het protest op te sommen. Zij geschiedt bij aangetekend schrijven aan ICE-Trade sro, Mlynarska 3,
SK-902 03 Pezinok. Ingeval van protest echter blijven de faktuurbedragen waarop het protest niet van toepassing is
opeisbaar op de vervaldag vermeld op de faktuur en worden zij vermeerderd met intresten en schadevergoeding.
De datum van ontvangst van de faktuur wordt bewezen door de faktuurdatum vermeerderd met één werkdag. Het
tegenbewijs hiervan behoort aan de koper.
ICE-Trade draagt geen verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade, noch voor vertraging of onderbreking van
de dienst, die zouden veroorzaakt worden door al dan niet zichtbare gebreken aan de geleverde produkten. De
waarborg van ICE-Trade beperkt zich steeds tot de eenvoudige vervanging van de gebrekkige goederen. De in
vervanging geleverde goederen zullen in rekening gebracht worden pro rata de duur van de gepresteerde tijde en
duur van de waarborg.
ART 4: ICE-Trade is niet verantwoordelijk voor laattijdige levering. De leveringtermijn op de bestelbon en de
kontrakten zijn steeds louter aanwijzend en kunnen bij niet-naleving geenszins aanleiding geven tot enig verhaal
tegen ICE-Trade.
ART 5: ICE-Trade heeft het recht om zelfs in de loop van de uitvoering van een bestelling, een financiële of
andere waarborg te eisen. In geval van overmacht mag ICE-Trade de uitvoering van de aangegane verbintenissen
schorsen of zelfs verbreken, zonder dat de koper enige tegemoetkoming kan vorderen.
ICE-Trade is steeds gerechtigd, behoudens andersluidend beding, deelfakturen op te stellen naargelang van de
vordering van de door ICE-Trade uitgevoerde werken en/of geleverde goederen.
ART 6: De fakturen zijn betaalbaar te Pezinok binnen de 30 dagen na faktuurdatum, mits aanvaarding van de
kredietaanvraag. Bij niet-betaling van het volledig bedrag van de faktuur, of bij betaling van een gedeelte van het
faktuurbedrag, of indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt zal op en vanaf de vervaldag, het nog
verschuldigd bedrag van rechtswege vermeerderd worden en dit zonder ingebrekestelling, met een intrest gelijk
aan de intrest van het gewoon tarief van de Nationale Bank vermeerderd met 5% en met een minimum van 12%
op jaarbasis. Door niet te betalen op de vervaldag of het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen erkent
onze koper een kontraktuele fout te begaan en ICE-Trade hierdoor schade te berokkenen.
Deze schade wordt vanaf de vervaldag onherroepelijk en forfaitair geschat op 15% van het verschuldigd bedrag
met een minimum van 125.00 EURO. Deze schadevergoeding wordt opeisbaar op de vervaldag van de faktuur.
Voor de berekening van de verwijlintresten wordt een begonnen maand als een volledige maand beschouwd.
Ieder gebrek aan betaling, hoe gering ook, met betrekking tot een andere overeenkomst, zal onmiddellijk en van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling al de door de klant verschuldigde bedragen opeisbaar stellen.
Deze onmiddellijke opeisbaarheid zal eveneens van toepassing zijn op onze nog niet vervallen schuldvorderingen
zelfs indien er een wisselbrief in betaling wordt gegeven.
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Bij niet-betaling op de vervaldag behoudt ICE-Trade zich het recht voor zonder verwittiging de levering op
uitvoering der werken op te schorten tot alle betalingen voldaan zijn. Indien het krediet van de koper een
minder goede keer krijgt, behoudt ICE-Trade zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke levering der goederen,
aan de koper waarborgen voor de goede uitvoering der verbintenis te vragen. Ingeval de koper ons geen
voldoening schenkt heeft ICE-Trade het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. ICE-Trade
is ten allen tijde gerechtigd het geheel of een gedeelte van zijn schuldvorderingen op de koper over te dragen aan
derden. Alle vorderings- en gerechtskosten vallen ten laste van de koper dewelke huidige algemene voorwaarden
overtreedt.
ART 7: De door ICE-Trade geleverde goederen worden, in afwijking van artikel 1583 B.W., pas eigendom van
de koper na totale betaling van de verkoopprijs, intresten, schadevergoeding en kosten. Bij betaling met cheque
of wissel gebeurt de eigendomsoverdracht slechts na definitieve incasso van de bedragen. De risico’s gaan echter
dadelijk over op de koper van het ogenblik dat de goederen onze magazijnen hebben verlaten. Tot op het
ogenblik van de eigendomsoverdracht zal de koper het recht verliezen om welke reden ook een verhaal te doen
tegen ICE-Trade. Ingeval van niet-betaling van de door de koper ingevolge huidige algemene voorwaarden
verschuldigde sommen, hierin begrepen de intresten en het schadebeding, heeft ICE-Trade steeds het recht een
retentierecht uit te oefenen op de goederen van de koper dewelke aanwezig zijn in haar werkplaatsen en
magazijnen. Evenzo is ICE-Trade in dit geval gerechtigd opslagkosten te vorderen van de koper voor de termijn
waarin het retentierecht wordt uitgeoefend.
ART 8: De B.T.W., milieuheffingen en elk ander recht of taks valt ten laste van de koper.
ART 9: Produkties gebeuren volgens de in de sector van toepassing zijnde normen en toleranties. Deze zijn
op éénvoudige aanvraag bij ICE-Trade verkrijgbaar. Het plaatsen van de bestelling door de koper impliceert
dat deze de normen en toleranties kent en accepteert.
ART 10: Voor alle leveringen van produkten, niet door ICE-Trade geproduceert, is de fabrikant van het
geleverde produkt verantwoordelijk. ICE-Trade wijst verantwoodelijkheid/reklamaties af, van produkten of
diensten, welke ICE-Trade als handelsprodukt/dienst aanbiedt. De koper dient eventuele schaden, gebreken
en ontstane schaden direkt bij de fabrikant / leverancier van ICE-Trade te verhalen.
ART 11: Garantie op de door ICE-Trade geleverde produkten/diensten bedraagt 6 maanden faktuurdatum,
mits anders aangegeven op de offerte en faktuur en uitsluitend voor de door ICE-Trade geproduceerde
produkten /diensten. Bij niet vakkundig gebruik, verkeerde/andere toepassing, modifikaties zonder schriftelijke
toestemming, het gebruik van niet orginele onderdelen, ofwel door niet vakkundige reparaties door een door
ICE-Trade niet erkende reparateurs, vervalt de garantie. Voor alle produkten welke ICE-Trade als handelsprodukt verkoopt gelden de algemene verkoopvoorwaarden/garanties van de leveranciers van ICE-Trade.
ART 12: ICE-Trade is uitsluitend verantwoordelijk voor de produkten/diensten, welke door ICE-Trade zelf
geproduceerd worden. Voor alle handelsprodukten/diensten welke door ICE-Trade verkocht worden aan de
koper is de fabrikant/leverancier van ICE-Trade verantwoordelijk. Dit geldt ook voor waarborgen, verborgen
gebreken etc.
ART 13: Alle door ICE-Trade geproduceerde machines worden geleverd met bedieningshandleiding en CE
certifikaat. Bij het niet navolgen van de veiligheidsinstrukties, het niet navolgen van de bedieningsvoorschriften,
modifikaties zonder schriftelijke toestemming, het onjuist gebruik waarvoor de machine ontwikkeld is, het
gebruik van niet orginele onderdelen, is ICE-Trade niet verantwoordelijk voor eventueel ontstane schade.
ART 14: De prijslijsten mogen zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden. Het zijn geen offertes,
daar elke bestelling aan een akkoord van ICE-Trade onderworpen is.
ART 15: Enkel het slowaakse recht is van toepassing, Voor alle betwistingen tussen de kontrakteren partijen
zijn uitsluitend bevoegd de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Bratislava.
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