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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

GENERAL CONDITIONS OF SALE

Leverings- en bestelhoeveelheden
De op de leveringsbon vermelde hoeveelheden gelden als geleverde hoeveelheid.
Hercorub behoudt zich het recht voor om 10% af te wijken van de bestelhoeveelheid
voor posten van minder dan 500 eenheden en 5% voor grotere bestelhoeveelheden.
Afwijkingen van leverhoeveelheden van de op de leveringsbon vermelde aantallen,
beschadigingen van de zending en abnormale vertraging van de levering worden enkel
aanvaard indien vastgesteld en gemeld bij levering.

Delivery and order quantities
The quantities stated in the delivery note shall be deemed as a correct delivered
quantity.
Hercorub nv maintains the right to deviate for 10% of the ordered quantity for an order
amount less than 500 units and 5% for larger amounts.
Deviations of delivery amounts mentioned on the delivery note, damaged shipments
and abnormal delay of delivery are only acceptable when noticed and determined at
the time of delivery.

Niet-conforme artikels
Hercorub NV is ISO9001 gecertificeerd (BE96/1147.QA, SGS sinds 1996). Wij stellen alles
in het werk om voortdurend ons kwaliteitssysteem te vervolmaken en steeds de beste
kwaliteit te leveren. Meldingen van niet-conforme artikels worden enkel aanvaard
indien ze binnen de 10 werkdagen nadat ze Hercorub verlieten gemeld worden aan onze
kwaliteitsafdeling. Gedurende de afhandelingsperiode van 30 dagen na de melding van
niet-conformiteit mogen niet-conforme artikels enkel verschroot worden met
schriftelijke toestemming van Hercorub NV Indien specifiek onderzoekswerk in externe
laboratoria of bij derden nodig is om de niet-conformiteit ten gronde te onderzoeken
kan deze afhandelingsperiode op redelijke basis verlengd worden. Enkel teruggezonden
niet-conforme artikels kunnen voor vergoeding of vervanging in aanmerking komen
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Non conformity articles
Hercorub nv is ISO9001 certified (BE/961147.QA, SGS since 1996). Every day we work to
bring our quality system up to perfection and deliver the best quality.
Announcements of deviations on articles are only accepted when they are reported to
our quality department within 10 days after they left Hercorub nv. During the
settlement of 30 days after the report of deviation the deviated goods can only be
scrapped with a permission in writing of Hercorub nv.
If to determine the deviation, a specified research in external laboratories is needed,
this settlement can be extended for a reasonable time.
Only non-conformity goods which are returned can qualify for compensation or
replacement unless differently agreed in writing by Hercorub nv.

Betalingen
Facturen zijn contant betaalbaar te Lanaken. Hercorub behoudt zich het recht voor om,
indien zij dit nodig acht, zelfs in de loop van de uitvoering van een bestelling, levering
tegen contante terugbetaling aan de transporteur te eisen. Bij gebrek aan betaling
binnen de vastgestelde termijn is, zonder enige aanmaning, op de gefactureerde som
een intrest verschuldigd van 24% vanaf de factuurdatum. Alle verdere kosten voor
Hercorub NV ten gevolge van het overschrijden van de uiterste betaaldatum zoals daar
zijn aanmaningskosten, kosten voor incassobureaus en gerechtsdeurwaarders,
advocaat- en gerechtskosten zijn ten laste van de klant. Ze kunnen nooit in mindering
gebracht worden van de verschuldigde hoofdsom.

Payments
Invoices are on cash payment at Lanaken.
Hercorub nv maintains the right, if necessary, even during the performance of an order,
to demand a delivery on cash payment, through the transport company.
In case of non-payment within the period stipulated on the invoice, without any
reminder, an interest of 24% is due on the total invoice sum from the invoice date. All
costs made by Hercorub nv, including judicial , in order to obtain the payment or
amounts due, shall be for account of the customer, and is never to be deducted from
the amount due.

Verzendingskosten
Binnenlandse verzendingen worden franco geleverd vanaf gegroepeerde orders van ten
minste 1250 EUR excl. BTW. Export zendingen zijn steeds ex-works.

Delivery costs
National shipments are delivered free of charge for grouped deliveries for a minimum
amount of 1250 EUR excl. VAT.
International shipments are always delivered ex-works.

Gereedschappen en werktuigen, eigen aan een betreffend artikel (hierna
gereedschap)
Gereedschappen zijn pas eigendom van de klant na betaling van de volledige som
waaraan het gereedschap aangeboden wordt. Gereedschappen kunnen bij Hercorub
opgeslagen worden in het matrijzenmagazijn. Hercorub waarborgt de goede bewaring
en behoorlijk onderhoud. Normale slijtage wordt niet gewaarborgd. Opslag en
onderhoud zijn gratis voor gereedschappen met een behoorlijke productieactiviteit.
Hercorub NV behoudt zich echter het recht voor om, bij terugroeping van een
gereedschap of bij niet-actieve gereedschappen, hiervoor een bedrag aan te rekenen.
Bij Hercorub opgeslagen gereedschappen mogen verschroot worden zonder verder
bericht aan de eigenaar indien het betreffende artikel gedurende 5 jaar niet verhandeld
werd door Hercorub.

Tooling and instruments belonging to the article (here mentioned as tooling)
Tooling is only in full ownership of the customer after payment of the amount due for
the offered tooling.
Tooling can be taken in storage at Hercorub nv in its warehouse. We guarantee a good
storage and maintenance. Normal signs of wear, which are to be expected, depending
on production activity, is excluded.
Storage and maintenance are free of charge for tooling with considerable production
activity. Hercorub however maintains the right to charge an amount for recalls or tooling
with production activity.
Stored tooling can be scrapped without any notice to the customer, when there was no
production activity for more than 5 years.

Administratiekosten
Voor bestellingen beneden 300 EUR excl. BTW en gereedschapskosten wordt er een
administratiekost van 50 EUR aangerekend zonder voorafgaandelijke verwittiging.

Administration Costs
For orders below the amount of 300 EUR excl. VAT and tooling cost, there will be an
administration cost charged of 50 EUR without any advance notice.

Verpakkingskosten
Al onze artikelkosten zijn inclusief verpakking tenzij de verpakkingskost uitdrukkelijk op
de offerte vermeld werd en/of tenzij de verpakking recupereerbaar is. Gefactureerde
recupereerbare verpakking wordt aan de aangerekende prijs teruggenomen indien ze
in goede staat franco aan ons teruggeleverd wordt.

Packaging Costs
In all our article prices the packaging cost is included, except when it is explicitly
mentioned in an offer and/or when the packaging is reusable. Invoiced, reusable
packaging is returnable and will be taken back at the invoiced amount, when it is
delivered back to Hercorub nv in a good condition and free of charge.

Algemeen
Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden zijn enkel geldig indien ze met goedkeuring
van beide partijen schriftelijk overeengekomen werden. Indien één of meerdere
bepalingen
anders
werden
overeengekomen
dan
deze
algemene
verkoopsvoorwaarden, dan blijven de niet-aangepaste bepalingen van kracht. Indien
een bepaling uit deze verkoopsvoorwaarden ongeldig zou zijn of onuitvoerbaar om
welke reden dan ook, dan blijven de overige bepalingen eveneens van kracht. Voor alle
geschillen is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken in
Tongeren bevoegd.
Het plaatsen van een bestelling bij Hercorub NV geldt als formele aanneming zonder
afwijking of voorbehoud van deze voorwaarden.

General
Deviations of these sales conditions are only valid in case they have been approved in
writing by both parties. If one or more conditions are agreed otherwise, then the other
conditions stay unaltered. If one of the conditions is invalid or inoperable for any reason
whatsoever, then the rest of the conditions remain valid. The courts of the judicial
district of Tongeren, Belgium, have exclusive jurisdiction over disputes relating hereto.
The placement of an order at Hercorub nv, is valid as a formal acceptance of these
conditions, without any deviation or restriction.
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