ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ANTWERPSE GOUDBANK
Artikel 1 Toepasselijkheid.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aankoopovereenkomsten, tenzij andere voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk
werden overeengekomen. Door het te koop aanbieden van een goed ten burelen van de verkoper verklaart de verkoper akkoord te gaan met
deze algemene voorwaarden van de koper. Indien één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn, laat dit
de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.
Artikel 2 Waardeschatting
Onder “waardeschatting” wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het
komen tot een waardering van de door de verkoper te koop aangeboden goederen in
aanwezigheid van de verkoper en het geven door de koper van een raming van een mogelijke
inkoopprijs. Dergelijke raming is niet verbindend.
Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen houdt een opdracht tot
waardeschatting geen verplichting tot het uitbrengen van een offerte in hoofde van de
koper.
Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
De door de koper gemaakte offertes zijn geheel vrijblijvend.
De aankoop door de koper wordt definitief door de overhandiging van de verkochte waar en de ontvangst door de verkoper van de betaling
door de koper.
Artikel 4 Voorwaarden verbonden aan de ter verkoop aangeboden goederen
De verkoper verklaart en staat ervoor in dat de aan de koper overhandigde goederen hem in volledige eigendom toebehoren, dat er geen
eigendomsvoorbehoud, beperktend recht of beslag van een derde op rust en dat de goederen vrij zijn van andere lasten en beperkingen.
De verkoper draagt zelf de volle verantwoordelijkheid wat betreft het eigendom, de authenticiteit, de juistheid van de gegevens en de
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de aangeboden goederen.
De verkoper garandeert de koper tevens dat:
a. de te koop aangeboden goederen van goede kwaliteit en vrij van gebreken zijn, geheel in overeenstemming zijn met het aanbod, de door de
verkoper opgegeven specificaties en de redelijke verwachtingen van de koper voor wat betreft de eigenschappen, kwaliteit en
betrouwbaarheid;
b. de eigendom van de te aangeboden goederen niet voortkomt uit illegale activiteiten;
c. de tot stand te komen overeenkomst niet leidt tot de schending van wet- en regelgeving ten aanzien van voorkoming van witwassen en/of
bestrijding van terrorisme, en/of van enige andere binnen of buiten België toepasselijke wet- en regelgeving;
d. de te koop aangeboden goederen niet één of meer van de volgende chemische elementen, of enig ander schadelijk element, Arsenicum,
Beryllium, Bismut, Cadmium, Kwik, Nikkel, Lood, Antimonium, Selenium, Tellurium, bevatten.
Artikel 5 Prijs
De prijs wordt na waardeschatting vastgesteld door de koper en is gebaseerd op het gewicht van het aangeleverd goed en niet op de
veronderstelde waarde van het te koop aangeboden object.
Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt
dit ingevolge voorzienbare omstandigheden - is de koper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
De koper behoudt zich het recht voor offertes in te trekken, voor zover de betreffende offertes nog niet zijn aanvaard door de verkoper.
Het door de koper verschuldigde bedrag wordt terstond bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de verkoper voldaan, tenzij anders
schriftelijk overeengekomen.
De afgifte door de verkoper geldt als kwijting voor de ontvangst van de aankoopprijs.
Artikel 6 Risico en verzekering
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die het voorwerp van de overeenkomst zijn blijft bij de verkoper.
De verkoper vrijwaart de koper voor alle rechtstreekse en onrechtstreeks schade ontstaan tijdens of ten gevolge van de verwerking van de
verkochte waar voor zoveel de schade voortvloeit uit verborgen gebreken in de waar, zoals de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen e.d. (niet
limitatief).
De koper dient de in de vorige paragraaf vermelde risico’s te laten verzekeren vanaf het moment van overdracht van de waar.
Artikel 7 Privacy
De gegevens van de verkoper worden gebruikt voor het verwerken van die bestelling en voor het verstrekken van informatie aan de verkoper.
De gegevens worden niet verstrekt of verkocht aan derden.
De verkoper gaat akkoord dat zijn identiteit en een gedetailleerde omschrijving van de te koop aangeboden goed in een officieel boek worden
ingeschreven dat ter beschikking staat van de officiële instanties.
Artikel 8 Toepasselijk recht.
Op alle rechtsbetrekkingen tussen de koper en haar verkoper is het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van het
arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen of betwistingen.
De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten

