ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

en kwaliteit. Onvolledige kits worden door JTC geretourneerd. Indien de
medecontractant wenst dat JTC bij ontvangst van de kit de kwaliteit en
kwantiteit van de componenten controleert, zal JTC een voorstel formuleren
voor de meerkosten die hieraan verbinden zijn.
JTC werkt het volledig afgesproken volume af. Indien er voor een bepaalde
component te weinig voorraad aangeleverd werd, zal JTC dit melden aan de
medecontractant en kan deze, ofwel zelf het ontbrekende component
aanleveren, ofwel JTC hiertoe de opdracht geven tegen een meerkost in regie.
De afgesproken eenheidsprijs voor het complete bestelde volume wordt,
onafhankelijk van bovenstaande situatie aangerekend.
De medecontractant verbindt zich bij bestelling ertoe om de JTC te voorzien
van CAD-data en/of ODB files voor de programmatie van de diverse
processen. Elke afwijking (gerbers – P&P files) veroorzaakt meerwerk en extra
kosten die JTC dan ook zal doorfactureren.

Artikel 1 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van
JTC Micro Electronics n.v. (verder aangeduid als ‘JTC’) en overeenkomst met
JTC.
Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst tussen JTC en een medecontractant komt uitsluitend tot
stand, indien de medecontractant een door JTC tijdig (binnen een in de offerte
genoemde termijn) schriftelijk aanvaardt. Om JTC te verbinden, moet elke
bestelling, zelfs indien zij behandeld werd door agenten of
vertegenwoordigers, schriftelijk door JTC worden bevestigd.
Artikel 3 – Wijzigingen
Indien, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, in de uitvoering daarvan
alsnog wijzigingen en/of aanvullingen worden verlangd door de
medecontractant, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van de JTC te
worden gebracht. Behoudens uitdrukkelijk akkoord van JTC wordt in dat geval
de tussen partijen gesloten overeenkomst ontbonden en zal JTC een nieuwe
offerte opstellen, rekening houdend met de gewenste wijzigingen en/of
aanvullingen.

Artikel 11 – Klachten
Klachten met betrekking tot de door JTC geleverde goederen en diensten
dienen schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de levering of uitvoering.
gesitueerd.
Artikel 12 – Aansprakelijkheid
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle verbintenissen van JTC
middelenverbintenissen. Onverminderd afwijkende wettelijke bepalingen, is
JTC slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving
van haar verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door
een opzettelijke fout, zware fout of bedrog. Voor overige fouten is JTC niet
aansprakelijk.
Ingeval van aansprakelijkheid van JTC, is deze aansprakelijkheid beperkt tot
maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de medecontractant,
althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft. JTC kan enkel aansprakelijk zijn voor directe schade. JTC
kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, met
inbegrip van doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen, schade aan derden.

Artikel 4 – Annulering
Annulering, zelfs gedeeltelijk, van de bestelling door de medecontractant
vereist het geschreven akkoord van JTC omtrent de annulering op zich en de
hieraan verbonden voorwaarden.
Artikel 5 – Levering
Elke leveringstermijn, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve
wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de
medecontractant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te
vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Van het
voorgaande kan slechts worden afgeweken bij uitdrukkelijke geschreven
voorafgaande overeenkomst.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven het eigendom van de JTC tot de volledige
verkoopprijs en aanverwante bedragen (kosten, BTW, verschuldigde
vergoedingen, vervallen nalatigheidsinterest…) betaald zijn, zonder uitsluiting
van het artikel in verband met risico-overdracht. Tot op dat ogenblik kan JTC
de goederen op ieder moment terugeisen bij eenvoudig besluit kenbaar te
maken aan de medecontractant die wordt geacht hem daartoe te mandateren
om deze goederen te recupereren waar deze zich ook bevinden. De
medecontractant wordt bovendien verantwoordelijk gesteld voor iedere ten
opzichte van de nieuwe staat gebeurlijk geleden schade. De gebruiker mag de
goederen in om het even welke vorm niet overdragen, verpanden, mededelen
of onder bezwarende titel of kosteloos te leen geven. De medecontractant zal
kennis geven van om het even welke aanspraak door een derde op zijn
goederen (beslag, faillissement,…). De medecontractant zal aan JTC alle
kosten die gepaard gaan met de realisatie van het eigendomsvoorbehoud
dienen te vergoeden op eerste verzoek, vrijwaart hem en doet uitdrukkelijk
afstand van elke eis of vordering naar aanleiding van de realisatie van dit
eigendomsvoorbehoud.

Artikel 6 – Levering op afroep
In geval van levering op afroep, geschieden de leveringen volgens het
schriftelijk overeengekomen afroepschema. Indien de medecontractant op het
einde van de overeengekomen periode niet de volledige overeengekomen
hoeveelheid besteld heeft, kan JTC naar eigen keuze: (1) de resterende
hoeveelheid of een deel daarvan op een door JTC te bepalen ogenblik leveren
en factureren; en/of (2) de overeenkomst ontbinden met betrekking tot de
resterende hoeveelheid of een deel ervan, onverminderd het betalen van
schadevergoeding door de in gebreke gebleven medecontractant.
Artikel 7 – Overmacht
Wanneer JTC ten gevolge van overmacht, staking, lock out of een
gelijkaardige situatie in de onmogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te
voeren, behoudt zij het recht voor om deze overeenkomst te beëindigen,
zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. JTC behoudt zich het
recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement,
kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging van de toestand
van de medecontractant en dit zonder schadeloosstelling.

Artikel 14 – Factuur en betaling
De facturen zijn betaalbaar te Tongeren, uiterlijk 15 dagen na factuurdatum,
tenzij anders overeengekomen. Ontijdige betalingen, hetzij later dan 15 dagen
na factuurdatum, zullen van rechtswege en zonder enige aanmaning een
verwijlintrest voor gevolg hebben van 1% per maand, te rekenen vanaf de
factuurdatum. Daarenboven zal het factuurbedrag verhoogd worden met een
vaste schadevergoeding van 15% op het nog verschuldigde bedrag en dit met
een minimum van 250 €.
Elke betwisting betreffende het bedrag van de factuur dient schriftelijk binnen
de 5 werkdagen na ontvangst ervan bij de JTC te worden ingediend en
toekomen. Partijen erkennen en aanvaarden, behoudens tegenbewijs, dat de
dag van ontvangst van de factuur uiterlijk op de tweede dag na de
factuurdatum dient te worden

Artikel 8 - Logistiek
Voor producties waarbij JTC de aankoop en logistiek van componenten
verzorgt, verbindt de medecontractant zich ertoe een voorschot te betalen ten
bedrage van 50% van het totale factuurbedrag. JTC is niet verplicht de
werkzaamheden aan te vatten voordat dit voorschot voldaan is.
Voor producties waarbij de medecontractant (gedeeltelijk) instaat voor de
aankoop en logistiek van componenten, dient de aanlevering te gebeuren op
reels, in tapes & trays, niet in bulk of vracht. Offertes worden steeds
gecalculeerd op basis van deze specificaties; een afwijking hiervan imliceert
dan ook een meerkost, die zonder voorafgaande kennisgave door JTC wordt
doorgerekend op de factuur. De meerkost wordt bepaald door taktijden (0,63
€/gepresteerde minuut) die deze nalatigheden met zich meebrengen.

Artikel 15 – Bevoegdheid
In geval van betwisting van welke aard ook, blijven de rechtbanken van
Tongeren uitsluitend bevoegd, ook al bepalen de voorwaarden van de
medecontractant anders.

Artikel 9 – Transport
Voor orders boven de 2.500 € (excl. BTW) staat JTC in voor het transport.
Beneden dit bedrag vallen deze kosten ten laste van de medecontractant.
Bovendien brengen orders beneden de 500 euro een administratieve kost met
zich mee van 40 €.
Artikel 10 – Aanlevering van componenten
Voor
producties
waarbij
achterstand/non-productiviteit
wordt
opgelopen/vastgesteld, veroorzaakt door niet conforme aanlevering van de
componenten door de medecontractant, zullen de kosten die hiermee gepaard
gaan integraal ten laste van de medecontractant worden gelegd, zonder
voorafgaande ingebrekestelling. In dat geval heeft JTC het recht om onder
meer de reeds aangekochte materialen te factureren aan de medecontractant.
Alle toegeleverde componenten dienen per type separaat in een ESDconforme verpakking gelabeld, verpakt en verzameld te worden in een
projectkit.
Indien de medecontractant meerdere projecten met
gemeenschappelijke componenten aanlevert, dient de juiste hoeveelheid van
het bewuste component zich in elke projectkit te bevinden. Meerdere projecten
worden dus in afzonderlijke dozen aangeleverd. Deze projectkit is voorzien
van een gedetailleerde leveringsbon van hetgeen zich in de kit bevindt. Deze
dient eveneens gelabeld te worden met afzender – projectnaam –
bestelreferentie van de medecontractant en JTC. Wanneer de
medecontractant instaat voor de toeleveringen van componenten, dient dit in
één levering te gebeuren. JTC doet standaard geen nazicht van de
toegeleverde kits, wel op aanwezigheid van het component, niet op kwantiteit
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