
Al gem e ne ve rkoopsvoo rwaard e n

1. Behoudens een andersluitende, schriftelijke overeenkomst

zijn alle zaken die door onze firma worden afgesloten,

onderworpen aan de hierna vermelde voorwaarden die

onze klanten verklaren te kennen en zonder voorbehoud te

aanvaarden.

2. Onze prijsoÍfertes zijn gebaseerd op de thans geldende

waarden van lonen en materialen. lndien deze wijzigingen

ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op

een evenredige wijze aan te passen.

3. De leverings- of uitvoeringsteÍmijn wordt slechts ten titel

van inlichting gegeven. Bijgevolg zal iedere vertraging in de

levering van goederen ofde uitvoering van werken, welke

ook de reden mag zijn, geen recht geven op enige

schadevergoeding ofop een vernietiging van de

bestelling of op de uitvoering van het contract.

ledere factuur is contant betaalbaar. Op haar bedrag zal van

rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een

verwijlrente verschuldigd zijn van 1590 per jaar, te Íekenen

vanaí factuurdatum.

4. ln geval van annulatie van de bestelling of het contract is

de verkoper/opdrachtgever ons een schadevergoeding

verschuldigd van 250lo en dit naar aanleiding van de

gemaakte kosten en winstderving.

5. lndien een correcte plaatsing het verwijderen van plinten,

bepleistering, dorpels, betegeling of behangpapier vereist,

moeten deze werken worden uitgevoerd door de koper de

dag voor de plaatsing. lndien deze werken door ons worden

uitgevoerd kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld

voor eventuele schade en dit kan in geen geval aanleiding

geven tot eis van schadevergoeding. Schade veroorzaakt

door derde aan onze materialen kunnen ons niet ten laste

worden gelegd. lndien herstellingen moeten worden

ultgevoerd zullen de verplaatsingskosten en het werk

worden aangerekend.

6. Om geldig te zijn, dienen alle klachten in verband met

de kwaliteit van de geleverde goederen te geschieden bij

levering, zo niet wordt de koper verondersteld de levering

onvoorwaardelijk te aanvaarden behoudens verborgen

gebreken. Elke klacht in verband met de ontvangen factuur

dient ons per aangetekend schrijven medegedeeld te

worden binnen de acht dagen na factuurdatum.

7. Wij behouden ons hèt recht voor de bestelling of het

contract van rechtswege en zonder voorafgaande

ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval

van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het

even welke wijziging aan de juridische toestand van de

koperlopd rachtgever.

8. Alle facturen zijn betaalbaaÍ te Deinze binnen de 3O

dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling van de factuur

op haar vervaldag, zal van rechtswege en zonder enige

voorafgaandel i jke i ngebrekestelli ng een verwijl i nterest van

1o/o per maand verschuldigd zijn, evenals een forfaitaire en

onherleidbare schadevergoeding, bepaald op l0olo van het

factuurbedragr met een minimum van 75,00 EUR.

9. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om

verdere leveringen en/of werken stop te zetten en om de

overeenkomst van rechtswege en zonder

voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te

beschouwen.

10. De verkoper blljft zo lang in eigendom van de verkochte

goederen, ook al zijn deze reeds verwerkt, tot de volledige

koopsom van leveringen en werken betaald is.

11. ln alle geschillen zijn alleen de Rechtbanken van het

arrondissement Gent bevoegd.
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