ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

1.1
Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon
en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting de onderhavige
Algemene Verkoopsvoorwaarden, op of in bijlage van briefpapier, offertes, bestelbons,
facturen of om het even welk ander document, steeds van toepassing op alle door ons
geleverde werken, diensten, leveringen, verkopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op deze van de klant,
behoudens het geval waarin wij uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaarden dat de algemene
voorwaarden van een klant van toepassing zullen zijn op de desbetreffende verbintenis.
1.2.
Onder klant wordt verstaan een ieder die beroep wenst te doen op onze diensten en / of
goederen of een van de producten die wij aanbieden.

2. Offertes, bestellingen, plaatsingen, bestelbons

2.1
Elke bestelling / opdracht tot plaatsing verbindt de klant formeel. Door zijn bestelling /
opdracht tot plaatsing verklaart de klant zich akkoord met onze verkoopsvoorwaarden en ziet
uitdrukkelijk af van zijn voorwaarden vermeld op zijn eigen bestelbons, enz….
De prijzen vermeld op de bestelbon zijn bindend en dienen door de klant gerespecteerd te
worden.

2.2
Een eenmaal gedane bestelling kan om geen enkele reden geannuleerd of uitgesteld worden
door de klant.
2.3.
De klant is volledig verantwoordelijk voor het leveren van de correcte informatie met
betrekking tot de plaatsing, m.n. een correct adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mail –
gegevens, …. De verkoper kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de
publicatie die te wijten zijn aan het verkeerd verschaffen van gegevens door de klant.

3. Betaling
3.1.
Alle facturatie is betaalbaar contant en zonder korting op onze woonplaats, zijnde
Vleminckstraat 5, 2000 Antwerpen. BTW, taksen, heffingen en rechten zijn steeds voor
rekening van de koper.

3.2.
Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt van rechtswege en
zonder in gebreke stelling verhoogd met een intrest van 12 % per jaar tot de volledige
betaling.
Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet –betaling van een factuur op de vervaldag wordt het
bedrag zonder in gebreke stelling van rechtswege vermeerderd met 12 % met een minimum
van 150,00 EUR en een maximum van 1.500,00 EUR, als conventioneel strafbeding en
overeengekomen schadevergoeding voor administratiekosten aan het bedrijf veroorzaakt,
zonder dat die betaling een eventueel beletsel vormt voor de eventuele toepassing van artikel
1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar.

3.3
Het gehele saldo zal opvorderbaar worden, wanneer een schuldenaar die het voordeel van
gespreide betalingen had verkregen, een betaling niet heeft uitgevoerd naar behoren.

3.4.
Wanneer op verzoek van de klant de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde,
blijft de klant / besteller, ten allen tijde en in alle omstandigheden persoonlijk gehouden
tegenover ons tot naleving van alle verbintenissen die uit de overeenkomst en de onderhavige
Algemene Verkoopsvoorwaarden voortvloeien.

4. Klachten

Eventuele klachten dienen op straffe van verval schriftelijk en per aangetekend schrijven
binnen de 8 dagen aan onze woonplaats te gebeuren met een duidelijke omschrijving van de
gebreken die ons in staat stellen volledig kennis te nemen van de zaak, zo niet worden ze niet
meer aanvaard.
Iedere klacht die niet schriftelijk en per aangetekend schrijven werd gedaan, kan eveneens
niet aanvaard worden.

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

5.1.
Alle geschillen zijn onderworpen aan het Belgische recht.

5.2.
Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van onze
woonplaats, namelijk het Vredegerecht, de Rechtbank van Koophandel en de Rechtbank van
Eerste Aanleg van ons arrondissement naargelang het geval.
Van deze rechtsbevoegdheidsclausule van de Rechtbank kan slechts door onze beslissing
vrijwillig worden afgeweken, namelijk uitdrukkelijk en schriftelijk.

