ALGEMENE VOORWAARDEN ASD PERFORMANCE
Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle overeenkomsten tussen de klant en ASD PERFORMANCE. De toepasselijkheid van eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij
hiervan uitsluitend schriftelijk wordt afgeweken.
1.2. Indien één of meerdere clausules in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, dan bli jven de overige clausules wel nog van toepassing. De nietige clausule zal vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk
het doel en de strekking van de oorspronkelijke clausule in acht worden genomen.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging
2.1. Alle aanbiedingen en offertes van ASD PERFORMANCE zijn vrijblijvend en gelden gedurende 8 kalenderdagen vanaf datum van de offerte tenzij anders overeengekomen.
2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en t erugzendt naar ASD PERFORMANCE.
2.3. Elke afspraak, bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden.
2.4. De uitvoering van de bestelling start vanaf ontvangst van het voorschot ten bedrage van 30%.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling.
3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang ASD PERFORMANCE de onderdelen nog niet heeft besteld, haar werkzaamheden nog
niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 10% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 50 EUR. Verkochte goederen worden niet teruggenomen.

Artikel 4. Prijzen
4.1 De prijzen van diensten en producten zijn aangeduid in euro. De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzend - en administratiekosten.
4.2 Elke verhoging van het BTW-tarief of enige andere belasting tussen het tijdstip van bestelling en de uitvoering ervan zal ten laste vallen van de klant.
4.3. De verzendkosten van de producten worden voor het tot stand komen van de overeenkomst duidelijk aan de klant kenbaar gemaakt.

Artikel 5. Leverings- en uitvoeringsstermijnen
5.1. De datum van levering en/of uitvoering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt ASD PERFORMANCE niet. Vertraging in de levering geeft de
klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.
5.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leverings- en/ of uitvoeringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 6. Overmacht
6.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid buiten de wil om van ASD PERFORMANCE waarmee ASD PERFORMANCE ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden
en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de klant verlangd kan worden, vb. stakingen, oorlog, brand, defect aan machines, storingen, weersinvloeden,
tekortkoming van toeleveranciers,…
6.2. Indien er sprake is van overmacht zal ASD PERFORMANCE niet gehouden kunnen worden tot vergoeding van enige schade als direct of indirect gevolg daarvan en zal zij tevens ontheven zijn van haar
verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden afhangen of er sprake is van opschorting van levering met de duur va n de overmachtssituatie.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst en meerwerk
7.1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in
onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan met een prijswijziging en wijziging van leverings- en/of uitvoeringstermijnen tot gevolg.
7.2 Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden plaats in overleg en worden zoveel als mogelijk schriftelijk vastgelegd.
7.3 Meerwerk wordt afzonderlijk gefactureerd.

Artikel 8. Levering
8.1. ASD PERFORMANCE levert de bestelde diensten en/ of goederen op het tijdstip, de plaats en in de omstandigheden zoals bepaald in de bevestiging van de bestelling.
8.2. De klant wiens wagen niet conform de afspraken tijdig kan ter beschikking stellen zal ASD PERFORMANCE hiervan minstens 48 uur op voorhand, schriftelijk en ondubbelzinnig verwittigen. Het niet of
laattijdig verwittigen of annuleren zal aanleiding geven tot een schadevergoeding van 100 EUR.
8.3. Leveringen worden geacht te zijn aanvaard behoudens uitdrukkelijke betwisting via aangetekend schrijven binnen de 7 werkdagen na levering.

Artikel 9. Risico
9.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij ASD PERFORMANCE bevinden, worden er bewaard op risico van de klant . ASD PERFORMANCE kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld
worden voor schade en diefstal bij het achterlaten van het voertuig tijdens een afspraak bij ASD PERFORMANCE. De klant dient er dan ook voor te zorgen dat er geen waardevolle voorwerpen
achterblijven bij het verlaten van het voertuig. Het voertuig staat op een openbare weg en achterlaten gebeurt geheel op eigen risico.

Artikel 10. Betalingsmodaliteiten
10.1. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van ASD PERFORMANCE contant betaalbaar bij afhaling wag en. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na afhaling van de wagen/goederen per
aangetekend schrijven aan ASD PERFORMANCE kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.
10.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van ASD PERFORMANCE. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane
kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.
10.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning door ASD PERFORMANCE, is de klant aan ASD PERFORMANCE een nalatigheidsintrest verschuldigd aan de wettelijke intrestvoet oor particulieren dan wel de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002
ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties, zonder dat daartoe enige aanmaning vereist is. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 40 EUR. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van
aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt ASD PERFORMANCE zich het recht voor om de verder e uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens
opeisbaar.
10.4 Oplevering van het voertuig kan pas gebeuren wanneer de klant het factuur volledig heeft voldaan.
10.5. Bij niet-betaling behoudt ASD PERFORMANCE zich het recht voor om het retentierecht uit te oefenen totdat de volledige betaling is gebeurd.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
11.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van ASD PERFORMANCE, zelfs indien deze goederen werden gewijzigd of geïncor poreerd, tot volledige betaling van de prijs.
Zolang de volledige betaling niet heeft plaatsgevonden, is de klant er niet toe gerechtigd ze te verkopen, in pand te geven, als waarborg te gebruiken ten gunsten van derden,…

Artikel 12. Ontbinding
12.1 ASD PERFORMANCE is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze overeenkomst geheel of
gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding.
ASD PERFORMANCE zal in elk geval de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
12.2 Verder is ASD PERFORMANCE gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de klant in staat van faillissement is
verklaard, de klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de klant in staking van betaling verkeert.

Artikel 13. Herroepingsrecht
13.1 De klant zijnde een consument die via de website/webshop een bestelling heeft geplaatst, heeft het recht gedurende 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te
ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking. Via e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten
wordt de klant gewezen op dit herroeppingsrecht.
13.2. De klant moet het product onverwijld, en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden of
overhandigen aan ASD PERFORMANCE.
13.3. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt dan zijn de retourneringskosten voor rekening van d e klant.
13.4. Wanneer de klant de overeenkomst herroept zal ASD PERFORMANCE alle ontvangen betalingen met betrekking tot het verzonden product aa n de klant terugbetalen en dit na ontvangst van het
desbetreffende goed.
13.5. Indien het terugbezorgde product op een of andere manier in waarde is verminderd, behoudt ASD PERFORMANCE zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te vorderen
voor deze waardevermindering.
13.6. Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij de levering van een volgens de specificaties van de klant vervaardigd product die voor een specifieke persoon bestemd is.

Artikel 14. Garantie
14.1. De klant hoort de goederen of geleverde diensten onmiddellijk na ontvangst name na te zien en eventuele klachten binnen de 7 werkdagen schriftelijk te melden. Zichtbare gebreken of beschadigingen moeten op het moment
van de levering worden vermeld, op straffe van verval.
14.2 ASD PERFORMANCE verleent met betrekking tot verborgen gebreken een garantie van 1 jaar, tenzij deze garantie afwijkt van de fabrieksgarantie dan geldt de fabrieksgarantie verleend door de fabrikant
van de producten.
14.3 ASD PERFORMANCE verleent 2 jaar software garantie.
14.4 De garantie houdt in dat indien het product gedurende de garantieperiode een gebrek vertoont dan zal naar keuze van ASD PERFORMANCE of de fabrikant, het product kosteloos wordt gerepareerd. De klant dient eerst
schriftelijk ASD PERFORMANCE hiervan in te lichten. Vervolgens adviseert ASD PERFORMANCE de klant welke stappen er ondernomen dienen te worden.
De waarborg beperkt zich tot het vervangen van het gebrekkig product, voor zover vervanging mogelijk is. In zoverre vervanging niet mogelijk is dan is deze waarborg beperkt tot terugname van het
gebrekkige product en terugbetaling van de aankoopprijs aan de klant.
14.5 De waarborg kan niet worden ingeroepen;
- Bij verkeerd gebruik van het product
- Wanneer het onderhoud gebeurt bij een andere onderneming
- Wanneer schade veroorzaakt werd door overmacht
- Ingeval bijkomende, niet aangepast, apparatuur wordt aangesloten op het verkochte product
- Wanneer opzettelijke schade aan het product wordt veroorzaakt
- Normale slijtage of defect ten gevolge van slecht onderhoud of productiefout van de wagenfabrikant
- Wanneer er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking
14.6 Op straffe van verval dient de klant een beroep te doen op de waarborg voor verborgen gebreken binnen de 15 dagen nadat hij het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze kon ontdekken en dit bij
aangetekend schrijven.
14.7 Deze garantie is niet geldig voor handelaars. De garantie is slechts geldig, in geval bij problemen, wanneer de klant eerst ASD PERFORMANCE hierover informeert. De klant mag in geen enkele omstandigheid eerst een herstelling laten uitvoeren door een andere partij. In dit laatste geval vervalt de volledige
garantie en betrokkenheid met ASD PERFORMANCE en kan ASD PERFORMANCE niet aansprakelijk gesteld worden.
14.8 De aansprakelijkheid die ASD PERFORMANCE kan oplopen overminderd de toepassing van de fabrieksgarantie is maximaal beperkt tot 10 % van het bedrag door de Klant verschuldigd voor de betrokken levering of dienstverlening, met uitsluiting van de vergoeding voor enige indirecte schade; financiële en
commerciële verliezen; winstderving, verhoging van algemene kosten; personeelskosten; storing van planning; verlies van de verwachte winst; kapitaal; cliënteel; voor alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van het geleverde product zelf of door apparatuur of software geleverd of
aangemaakt door derden.

Artikel 15. Aansprakelijkheid – Algemeen
15.1. ASD PERFORMANCE verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren.
15.2. ASD PERFORMANCE is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde informatie door de klant alsook door het technisch niet in orde gestelde voertuig af te leveren.
15.3. ASD PERFORMANCE is niet gehouden tot vergoeding van enige schade die het direct of indirect gevolg is van overmacht of enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten dan wel andere
personen door de klant tewerkgesteld.
15.4. ASD PERFORMANCE is nooit aansprakelijk voor gevolgschade zoals, gederfde winst, gemiste besparingen, sleepkosten, kosten voor vervangend vervoer reiskosten, vertragingsschade…
15.5. ASD PERFORMANCE kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer tijdens een volledige software update er enige defecten optreden aan het voertuig.
15.6. De totale aansprakelijkheid van ASD PERFORMANCE, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Ingeval de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het
factuurbedrag.
15.7. Tuning en Auto modificatie van motor en motormanagement zijn in België NIET toegestaan voor wagens die zich begeven op de openbare weg en dewelke niet voorzien zijn van een aangepaste Homologatie Procedure met beschreven
wijzigingen. ASD Performance modificeert geen wagens voor de openbare weg en kan daarom ook NIET verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen! ASD Performance benadrukt dat het machines bouwt en dat deze enkel geschikt zijn
voor circuit en autosport gebruik en ook daarvoor enkel mogen gebruikt worden! Het gebruikt op de openbare weg van deze machine als Auto of eender ander voertuig is dan ook Streng verboden zonder een daarvoor voorziene procedure
indien toepasselijk! ASD Performance/ Santino Pecorelli zijn/is niet verantwoordelijk voor machines of voertuigen aangeleverd met al dan niet erkende kentekens of homologaties die afwijken of gelijkaardig zijn aan eender welke norm.
Elk voertuig of transportmiddel wordt dan ook beschouwd als een machine, en enkel geschikt voor de autosport op daarvoor voorziene locaties.

Artikel 16. Aansprakelijkheid software
16.1. Onverminderd artikel 14, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een ECU configuratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel
wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de ECU configuratie (defecten, storingen, onontdekte fouten in systeemsoftware,…), zodat o.m.
onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe de wagen in een perfecte staat aan te bieden en na te laten bij ASD PERFORMANCE.

Artikel 17. Onderhoudscontract
-

Artikel 18. Referentie
18.1. De klant gaat ermee akkoord dat het door ASD PERFORMANCE voor de klant uitgevoerde werk kan worden opgenomen in het referentieportfolio van ASD PERFORMANCE.

Artikel 19. Nietigheid
19.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen ASD PERFORMANCE en de klant de nietige bepaling vervangen door een
andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 20. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank
20.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van ASD PERFORMANCE. Elk geschil met betrekking tot het sluit en, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst
zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Turnhout.

