Algemene verkoopsvoorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn de hierna volgende algemene voorwaarden van verkoop, levering en betaling
van toepassing, behoudens andere schriftelijke overeenkomst, ondertekend door alle betrokken partijen.
Klachten omtrent leveringen kunnen uitsluitend bij aangetekend schrijven en dit uiterlijk 8 (acht) dagen na
levering van de goederen of diensten, voor wat gebreken aan of hoeveelheden van deze goederen of diensten
betreft en binnen acht dagen na de verzending van de factuur voor wat de inhoud van de factuur betreft.
Eventuele verborgen gebreken of materiaalgebreken, evenals fouten van gelijk welke aard die slechts na levering
bekend worden, verplichten ons slechts de gebrekkige goederen te vervangen en dit met uitsluiting van alle
onkosten, vergoedingen of schadeloosstellingen van welke aard ook. De vervangen goederen blijven ook
eigendom van onze firma.
De leveringstermijnen gelden steeds ter titel van inlichting en laattijdige leveringen kunnen geen recht geven op
enige vorm van vergoeding of op ontbinding van de overeenkomst.
Onze fabrikanten wensen ook steeds het recht voor te behouden wijzigingen in uitvoering en/of kleur toe te
passen zonder voorafgaande kennisgeving.
Alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de verkoopprijs en eventuele bijkomende
kosten niet werden voldaan, zelfs indien deze goederen zich reeds in het bezit van de koper en/of derden zouden
bevinden. Het risico gaat echter over op de koper vanaf het sluiten van de overeenkomst.Zo geschiedt ook de
bewaring van de goederen in afwachting van de levering of afhaling op risico van de koper, evenals het vervoer.
Alle vervoerskosten zijn voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Al onze facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel. Zonder ingebrekestelling van rechtswege is op alle niet
betaalde bedragen vanaf de vervaldag van de factuur een intrest verschuldigd van 11% en daarnaast bij verzuim
van 30 dagen een schadevergoeding van 15% met een minimum van 25€ per factuur. Alle kosten als gevolg van
te late betalingen zoals vorderingen, dossierkosten, gerechtskosten komen ten laste van de koper.
Indien onze contractant in gebreke blijft te betalen, zijn wij gerechtigd alle goederen welke de contractant ons
heeft toevertrouwd te behouden tot zekerheid, zelfs voor oudere en afzonderlijke facturaties, en dit tot de
contractant al zijn verbintenissen is nagekomen.
Alle goederen worden bedoeld als ter magazijn afgenomen en aanvaard, zodat ze op risico en gevaar van de
bestemmeling reizen.
Elke betwisting in verband met de uitvoering van deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van
de rechtbank te Turnhout, hetzij de Vrederechter te Westerlo. Uitsluitend het Belgische recht is toepasselijk.

