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Tenzij anders schriftelijk overeengekomen worden alle leverings- & transportbepalingen tussen de NV Decsys en klant geregeld door de algemene voorwaarden
van de NV Decsys. Deze algemene voorwaarden worden veronderstelt gekend en aanvaard te zijn door de klant.
De NV Decsys maakt gebruik van metalen transportbokken voor het transport van het buitenschrijnwerk en/of glas van de productieplaats naar het door de klant
gecommuniceerde leveringsadres (atelier klant of werfadres). Alle transportbokken, eigendom van de NV Decsys, beschikken over unieke identiteits-/
volgnummers.
Het transport van de transportbokken naar het leveringsadres zal zich steeds beperken tot de aflevering op de begane grond.
Ook orders die door de klant worden afgehaald in de productieplaats kunnen, in overeenkomst met de klant, worden opgebonden op transportbokken. Bij
afhaling van een transportbok wordt er, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, standaard van uit gegaan dat de klant de transportbok binnen de onder
artikel 7 omschreven termijnen, tegen kwijting, terug bij de NV Decsys aflevert.
Daar elke levering steeds in opdracht van de klant gebeurt, is deze laatste de directe afnemer en derhalve verantwoordelijk voor de transportbokken en hun
inhoud. De verantwoordelijkheid van de klant geldt vanaf het moment van aflevering op het door de klant gecommuniceerde leveringsadres (atelier klant of
werfadres) en loopt tot maximaal 14 dagen na datum van schriftelijke leegmelding (zie artikels 9&10). In geval van misbruik zal de klant hierover worden
aangesproken.
De NV Decsys waakt erover dat haar transportbokken in goede staat verkeren op het moment dat deze ter beschikking worden gesteld aan de klant.
De klant wordt geacht, in de periode dat de transportbokken ter zijner beschikking worden gesteld, de transportbokken zorgvuldig te behandelen. Bij onachtzaam
gebruik, welke schade tot gevolg heeft, zullen de werkelijke herstelkosten in rekening gebracht worden aan de klant. Indien de transportbok onherstelbaar is
beschadigd, zal de nieuwwaarde van een vergelijkbare bok in rekening worden gebracht aan de klant.
De NV Decsys dient geconstateerde schade aan transportbokken uiterlijk 7 dagen na ophaling aan de klant te melden, doch er zal steeds getracht worden om de
schade zoveel als mogelijk door onze chauffeur(s) en/of de chauffeur(s) van door de NV Decsys ingehuurde transporteur(s) te laten constateren zodanig dat deze
op de retourbon kunnen worden aangeduid en door klant worden meeondertekend.
Indien het een levering in het atelier van de klant betreft, dient er steeds een afgevaardigde van de klant aanwezig te zijn om enerzijds onze chauffeur te
assisteren bij het lossen van de tranportbok(ken) en anderzijds om de leveringsbon te ondertekenen.
Indien het een levering op de werf betreft, geven wij er de voorkeur aan dat er een afgevaardigde van de klant aanwezig is om enerzijds onze chauffeur te
assisteren bij het lossen van de tranportbok(ken) en anderzijds om de leveringsbon te ondertekenen. Indien de klant echter verkiest om geen afgevaardigde ter
plaatse te sturen, geschiedt de aflevering volledig op risico van de klant en kan de NV Decsys in geen geval enige gevolgschade accepteren aan de
transportbokken of diens inhoud.
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Indien er geen assistentie wordt verleent (zie artikel 5) bij het lossen, kan de chauffeur
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de levering als ‘vergeefs’ te aanschouwen.
De NV Decsys behoudt zich het recht voor om een forfaitair bedrag van 125€ (excl.BTW) aan te rekenen als vergoeding voor de extra kosten die gepaard gaan
met een vergeefse aflevering.
Gedurende de eerste 28 kalenderdagen na levering/afhaling worden geen kosten aangerekend voor de terbeschikkingstelling van de transportbokken.
Vanaf de 29ste kalenderdag na levering/afhaling behoudt de NV Decsys zich het recht voor om een huurgeld t.b.v. 2,5€ per kalenderdag vertraging in rekening te
brengen aan de klant.
Vanaf de 56ste na levering/afhaling kalenderdag wordt er standaard van uitgegaan dat de transportbok niet meer te recupereren is en behoudt de NV Decsys zich
het recht voor om een forfaitaire vergoeding t.b.v. 750€ (excl.BTW) per transportbok te factureren bovenop het huurgeld t.b.v. 2,5€ per kalenderdag vertraging.
Ondanks het aanrekenen van de forfaitaire vergoeding door Decsys en het betalen van deze maximale vergoeding door de klant, doet de NV Decsys op geen
enkel ogenblik afstand van haar eigendomsrecht m.b.t. de transportbok.
De transportbokken, eigendom van de NV Decsys, mogen uitsluitend gebruikt worden voor het transport van buitenschrijnwerk en/of glas van de productieplaats
naar het door de klant gecommuniceerde leveringsadres (begane
w wgrond).
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Elk soort van verder transport (horizontaal of vertikaal) is alleen met
a d r a l i schriftelijke toestemming van de NV Decsys toegestaan.
Elk gebruik van de transportbokken voor de opslag of transport van andere producten
s . bdan
e de door de NV Decsys geproduceerde/geleverde buitenschrijnwerk en/
of glas, is alleen met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de NV Decsys toegestaan.
Indien de klant na de bevestiging van de leveringsdatum, doch voor de effectieve uitlevering van het order vraagt om de levering uit stellen, behoudt de NV
Decsys zich het recht voor om de berekening van de vergoedingsperiode zoals omschreven in artikel 6 te laten ingaan op de oorspronkelijk bevestigde
leveringsdatum.

10. Leegmelding

De klant heeft een leegmeldingsplicht. De leegmelding is enkel rechtsgelding indien ze gebeurt OF via fax (uitsluitend gebruik makend van het specifiek
hiervoor opgestelde document) OF via het internet (via het invulformulier op www.quadralis.be). Aan onvolledig ingevulde leegmeldingsformulieren kan de
klant geen enkel recht ontlenen. Leegmeldingen aan onze chauffeur(s) en/of aan de chauffeur(s) van door Decsys ingehuurde transporteur(s) en/of telefonische
meldingen worden als nietig beschouwd.
De datum van ontvangst van het faxbericht of het webformulier is de laatste dag van de periode aan de hand waarvan de vergoeding omschreven in artikel 6
wordt berekent.

11. Ophaalverplichting

De NV Decsys verplicht zich om binnen de 14 kalenderdagen na leegmelding, de betreffende transportbokken op het opgegeven adres op te halen, met
uitzondering van de algemeen geldende vakantieperioden.

12. Vergeefse Ophalingen

Leeggemelde transportbokken dienen zich op het door de klant opgegeven adres te bevinden. Indien op dit adres geen bokken worden aangetroffen, wordt de
ophaling als ‘vergeefs’ aanschouwt.
Leeggemelde transportbokken dienen ten alle tijden goed/eenvoudig bereikbaar te zijn. Indien het opgegeven adres niet goed bereikbaar is, kan de chauffeur de
ophaling weigeren & behoudt de NV Decsys zich het recht voor om de ophaling als ‘vergeefs’ te aanschouwen.
Leeggemelde transportbokken dienen steeds volledig leeg te zijn. Indien de bokken niet volledig leeg worden aangetroffen op het opgegeven adres, kan de
chauffeur de ophaling weigeren & behoudt de NV Decsys zich het recht voor om de ophaling als ‘vergeefs’ te aanschouwen.
De NV Decsys behoudt zich het recht voor om een forfaitair bedrag van 125€ (excl.BTW) aan te rekenen als vergoeding voor de extra kosten die gepaard gaan
met een vergeefse ophaling.

13. Informatieplicht

De NV Decsys waakt erover dat haar transportbokken steeds over een duidelijk leesbaar en uniek identiteits-/volgnummer beschikken op het moment dat deze ter
beschikking worden gesteld aan de klant.
Zowel de NV Decsys als de klant hebben een informatieplicht wat betreft het bijhouden van een overzicht van het bokkenbestand dat of hun eigendom is of
onder hun tijdelijke verantwoordelijkheid valt. Op eenvoudig verzoek van de klant, geeft de NV Decsys een overzicht van alle bokken die ter beschikking
werden gesteld aan de klant in kwestie. Op eenvoudig verzoek van de NV Decsys, maakt de klant een inventaris op van alle bokken die onder diens
verantwoordelijkheid vallen.
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