Algemene verkoopsvoorwaarden

1

Onze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden zoals hierbij vermeld, worden geacht door de koper te zijn aanvaard,
zelf indien deze voorwaarden in tegenspraak zijn met de eigen algemene of bijzondere voorwaarden van de koper. Deze
voorwaarden kunnen ons enkel binden in geval van uitdrukkelijk akkoord van onzentwege.

2

Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Jabbeke.

3

De verzending gebeurd steeds op kosten en op risico van de koper, tenzij ander sluitende bepalingen.

4

De BTW valt van rechtswege ten laste van de koper.

5

In geval van gerechtelijke betwisting zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin onze
maatschappelijke zetel is gelegen bevoegd.

6

Alle briefwisselingen en inningkosten, ook die van niet geaccepteerde wissels zijn ten laste van de koper.

7

Alle verzendingen, ook die franco geschieden, gebeuren op risico en op kosten van de koper.

8

Bij gebreke van betaling facturen op vervaldatum, zijnde 14 dagen na factuurdatum, is eveneens volgende degressieve
schadevergoeding uitgedrukt in percentages van het factuurbedrag verschuldigd en dit van rechtswege en zonder
ingebrekestelling:

-Factuurbedrag tot €1250: 10%
-Gedeelte boven €1250 en onder €2500: 8%
-Gedeelte boven €2500 en onder €6500: 6´%
-Gedeelte boven €6500: 4%
De schadevergoeding zal evenwel nooit lager zijn dan €75 en geldt onverminderd alle verdere kosten
verbonden aan onbetaalde wissels of cheques en onverminderd alle verdere innings-of gerechtskosten.

9

Wij houden ons het recht voor bestellingen te weigeren zonder verder bericht of ze slechts gedeeltelijk uit te voeren,
zonder dat dit aanleiding heeft tot schadevergoeding.

10

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van indicatie gegeven en zijn niet te beschouwen als de belangrijkste
voorwaarde van het contract. Het overschrijden van deze is voor de klant geen reden tot contractverbreking of eisen tot
schadevergoeding.

11

De leveringsdata van de goederen zijn slechts een aanwijzende waarde. We trachten ze zoveel mogelijk te eerbiedigen,
zonder nochtans verplicht te zijn, behoudens andersluidende expliciete overeenkomst, tot een schadevergoeding van
vertraagde levering.

12

De maatschappij acht zich niet gebonden door eventuele mondelinge of schriftelijke beloften van haar
vertegenwoordigers.

13

Eigendomsvoorbehoud. De verkoper verwerft eerst dan het eigendomsrecht over de geleverde goederen nadat de uit
oorzaak van leveren ontstane verschuldigde bedragen, met begrip van alle eventuele aanhorigheden en kosten, door de
koper vereffend zijn.

14

Bij tegen strijdigheden tussen onze voorwaarden en de aankoop voorwaarden van de klant hebben, behoudens aan
andersluidende overeenkomst, onze voorwaarden voorrang.

15

De uitsplitsing in het forfaitair regime is een indicatief gegeven.
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