ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Elke overeenkomst tussen partijen, onafhankelijk de wijze waarop ze tot stand is gekomen, houdt de
uitsluitende toepassing in van deze algemene voorwaarden, tenzij andersluidende voorwaarden,
uitdrukkelijk en schriftelijk werden overeengekomen en opgesteld.
2. Leverings- en uitvoeringstermijnen zijn gegeven ten titel van inlichting. Het leveren van goederen en/of
van prestaties op een latere datum dan de voorziene datum voor levering en/of prestaties kan, wanneer
dit niet te wijten is aan de kwade trouw van nv T.S.S.I., nooit een reden tot afbestelling of verbreking van
de overeenkomst inhouden, noch recht geven op enige schadevergoeding.
3. De eigendom van de goederen en materialen worden aan de klant overgedragen nadat de prijs
integraal is betaald.
In afwijking van artikel 1788 van het Burgerlijk Wetboek, komt de overdracht van de risico’s aan de klant
tot stand vanaf de levering van de goederen.
De klant neemt vanaf de levering de bewaking van de materialen en de goederen op zich, en is
verantwoordelijk voor de opgelopen schade (hierin begrepen diefstallen, verdwijningen of gelijk welke
beschadigingen).
4. In geval van verhuur van voertuigen blijft de volledige eigendom van het voertuig bij nv T.S.S.I. De
goederen mogen in geen geval worden onderverhuurd. De huurder draagt alle verantwoordelijkheid in
verband met eventuele verkeersovertredingen en verbindt er zich toe het gehuurde goed te behandelen
met de zorgen van een goed huisvader. Het bewijs van huur zal voor derden zichtbaar worden
aangebracht.
5. Bij verkoop is de klant (zowel de professional als de particulier) verplicht om de bestelde goederen in
ontvangst te nemen, te controleren, na te kijken of deze al dan niet conform zijn met de geplaatste
bestelling en vrij zijn van zichtbare gebreken en dit op de dag van de levering. De niet-conformiteit of de
zichtbare gebreken dienen gemeld te worden aan nv T.S.S.I. binnen de 2 werkdagen na levering bij
aangetekend schrijven.
6. De professionele koper is akkoord dat de waarborg van de verkoper bij nieuwe goederen beperkt is tot
deze van de constructeur waarvan de koper verklaart kennis te hebben en te aanvaarden. Deze waarborg
omvat het herstellen of het vervangen door de verkoper van de gebrekkige stukken, doch niet de arbeids-,
verplaatsings-, vervoerkosten of gebruiksderving. De koper verzaakt uitdrukkelijk aan elke andere
aanspraak op vergoeding uit hoofde van rechtstreekse of onrechtstreekse schade ingevolge eventuele
gebreken. De waarborg eindigt als overeenkomst tussen partijen wanneer de koper zijn voertuig
vervreemdt, het ongepast gebruikt, het onzorgvuldig laat herstellen na beschadiging, het onderhoud niet
uitvoert of laat onderhouden in een andere garage. De koper ontslaat de verkoper uitdrukkelijk van alle
aansprakelijkheid en alle schade aan personen of zaken welke te wijten zijn aan een gebrek in de zaak of
aan een constructie- of montagefout, zelfs ingeval van zware fout of bedrog in hoofde van een
aangestelde van de koper.
7. Voor tweedehandsvoertuigen wordt geen garantie gegeven aan de professionele koper. De koper koopt
deze voertuigen in de staat waarin ze zich bevinden, welke goed gekend is door de koper.
8. Ingeval van consumentenkoop is nv T.S.S.I. overeenkomstig de artikelen 1649 bis tot 1649 octies van
het Burgerlijk Wetboek jegens de koper aansprakelijk voor elk verborgen gebrek dat bestaat bij de
levering van het voertuig en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf
voornoemde levering voor nieuwe voertuigen of één jaar voor tweedehandsvoertuigen.
Na verloop van de garantie zoals voorzien in de vorige alinea, geniet de koper eveneens van de wettelijke
garantie voor verborgen gebreken zoals bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek
indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek
het voertuig ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het is bestemd of het gebruik ervan aanzienlijk
vermindert. Elk verborgen gebrek moet aan de verkoper per aangetekende brief gemeld worden binnen
een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de koper het heeft vastgesteld.
Deze garantie geldt slechts onder voorwaarde van een oordeelkundig en normaal gebruik.
9. Bij uitvoering van werken is de garantie van nv T.S.S.I. beperkt tot de koopprijs van de geleverde en
geplaatste goederen voor zover deze binnen de 8 dagen na ontdekking van het gebrek per aangetekend
schrijven ter kennis worden gebracht aan nv T.S.S.I., zo niet worden deze geacht te zijn aanvaard. De

termijn waarbinnen de klant zich op deze garantie kan beroepen bedraagt uiterlijk 1 jaar vanaf uitvoering
der werken en, onder voorwaarde van een oordeelkundig en normaal gebruik.
10. De voertuigen die ons toevertrouwd worden, zelfs als ze bestuurd worden door ons personeel, blijven
gedekt door de verzekeringen onderschreven door de klant en, bij gebrek aan dekking door een
verzekering, onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant.
11. De klant die zijn voertuig dient af te halen moet dit doen ten laatste op de volgende werkdag na
daartoe verwittigd te zijn. Het voertuig moet afgehaald worden tijdens de openingsuren van de werkplaats.
Wanneer de klant nalaat zijn voertuig af te halen zal vanaf de derde werkdag na de verwittiging een
forfaitair staangeld aangerekend worden ad 15 € per kalenderdag.
12. De klant zal erover waken geen voorwerpen in het voertuig achter te laten wanneer hij dit aan nv
T.S.S.I. toevertrouwt. Hij doet in elk geval afstand van elk verhaal tegenover nv T.S.S.I. in geval van
beschadiging of verdwijning van toch in het voertuig achtergelaten goederen.
13. Alle facturen zijn contant en zonder disconto te betalen op de maatschappelijke zetel van nv T.S.S.I.,
tenzij anders vermeld op de voorzijde van onze facturen.
14. Alle klachten met betrekking tot de factuur dienen binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum per
aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht van nv T.S.S.I. Bij gebreke van een klacht binnen
een termijn van acht kalenderdagen, worden de facturen geacht aanvaard te zijn. Deze klachten schorten
de betalingsverplichting niet op.
15. In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een nalatigheidinterest verschuldigd aan nv T.S.S.I. De interest wordt berekend aan tien
procent per jaar. Indien nv T.S.S.I. gemak van betaling zou toestaan, blijven deze intresten onverminderd
verder lopen.
16. In geval van niet-betaling op de vervaldag, is de klant eveneens van rechtswege en zonder
ingebrekestelling op de vervaldag een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van tien
procent van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 60 EUR.
17. Bovendien zijn bij niet-betaling van één van de facturen op de vervaldag alle schuldvorderingen op
dezelfde klant onmiddellijk opeisbaar. Nv T.S.S.I. houdt zich bovendien het recht voor om de levering
en/of de werken op te schorten tot wanneer de facturen voldaan zijn, zonder schadevergoeding voor de
klant.
18. Nv T.S.S.I. kan zich op het retentierecht beroepen op goederen van een klant, zonder dat de
openstaande en opeisbare schuldvordering betrekking dient te hebben op het genoemde goed waarop
het retentierecht wordt uitgeoefend.
19. De aanvaarding van wissels of andere betalingsdocumenten levert geen schuldvernieuwing op en de
factuurvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.
20. In geval van verbreking van een bestelling door de opdrachtgever behoudt nv T.S.S.I. de keuze de
gedwongen uitvoering te vorderen, hetzij een verbrekings- of annulatievergoeding van 25% van het
contractsbedrag.
21. Supplementen bij een oorspronkelijke bestelling waartoe gedurende de uitvoering van de
overeenkomst besloten wordt, zullen afzonderlijk verrekend worden. Hetgeen niet uitdrukkelijk schriftelijk
wordt overeengekomen zal worden beschouwd als een supplement.
22. Voor alle betwistingen voortvloeiend uit de leveringen en facturatie zijn alleen de rechtbanken van het
arrondissement Tongeren bevoegd. Deze clausule vervangt alle eventueel strijdige clausules. De
verhouding tussen nv T.S.S.I. en de klant is onderworpen aan het Belgische recht, ongeacht welke de
nationaliteit van de partijen is.
23. Anderstalige Algemene Voorwaarden worden enkel gegeven ter informatie: de Nederlandstalige tekst
is de enig rechtsgeldende.

