ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Op alle leveringen en aanbiedingen van de verkoper zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Door het bestellen van een goed,
respectievelijk door het aanvaarden van de levering, wordt de koper geacht afstand te doen van eventuele eigen voorwaarden, zelfs
al zijn deze de verkoper voorafgaandelijk kenbaar gemaakt. Afwijkingen zijn slechts geldig indien de verkoper ze schriftelijk heeft
aanvaard.
Voor het bestellen moet de koper minstens 18 jaar zijn. Door het akkoord gaan met deze verkoopsvoorwaarden verklaart de koper
minstens 18 jaar te zijn.

1. Alle producten die door de verkoper aangeboden worden, zijn zo
volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen
en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website
aangeboden worden. Eventuele taksen in het land van levering
zijn ten laste van de koper.
De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)
fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen.
2. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade
die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.
3. Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen de koper en
de verkoper wanneer de verkoper de bevestiging ontvangt van
het order der koper, hetzij schriftelijk, hetzij op de website van
de verkoper. De verkoper kan echter beslissen de geldigheid van
de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in
het geval bij voorbeeld van belangrijke bestellingen of bestellingen
gedaan door minderjarigen of wanneer het geplaatste order
onvolledig of onjuist is.
4. De bestekken en prijsoffertes zijn vrijblijvend. Indien de onderliggende begrotingsbasis (o.a. lonen en materialen) wijzigingen
zou ondergaan, behoudt de verkoper zich het recht voor om de
prijzen op evenredige wijze aan te passen.
5. In geval van annulering van een bestelling, zelfs bij gedeeltelijke
annulering van een bestelling is de koper aan de verkoper een
forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20%
van de te factureren waarde van de bestelling (exclusief B.T.W.).
6. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt
en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
7. De vrijwaringsplicht in hoofde van de verkoper m.b.t. gebreken
in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van
de leveranciers van de verkoper.
8. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De koper
geeft dienaangaande volmacht om steeds, zowel op vakantie-,
zon-, feest- en zaterdagen, de goederen te overhandigen aan
iemand die verbonden is aan de door de koper gewenste plaats,
zonder dat enige verantwoordelijkheid op de verkoper rust.
De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.
9. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde
datum, behoudt de verkoper zich het recht voor om, na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.
10. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de
afhaling, geschiedt op risico, last en kosten van de koper.
11. Wanneer de verkoper tengevolge van overmacht, staking, lockout, en dergelijke niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt de verkoper zich het recht voor de
overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding
vanwege de verkoper kan worden geëist.
12. De verkoper behoudt zich het recht voor de overeenkomst
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 koper.
13. Om ontvankelijk te zijn, dienen klachten betreffende de levering
bij de verkoper via aangetekende zending toe te komen binnen de 8 dagen na levering en alleszins voor het gebruik of de
voortverkoop van de goederen.
14. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk én per

aangetekende post te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. De koper wordt verzocht steeds de datum en het nummer
van de factuur te vermelden.
15. Alle facturen zijn contant betaalbaar in Euro op de zetel van de
verkoper, tenzij anders werd bedongen. Korting contant dan wel
compensatie worden niet toegestaan.
16. Door het verlopen van de vervaldatum der factuur is de koper
zonder verdere aanmaning in gebreke bij toepassing van art. 1139
van het Burgerlijk Wetboek.
17. Bij niet-tijdige betaling van een openstaande factuur binnen de
gestelde termijn is de koper vanaf de factuurdag van rechtswege
en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd aan het tarief, geldend op dat moment overeenkomstig art. 5
van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimum van
10%.
18. Iedere niet op haar vervaldag betaalde factuur zal bovendien
zonder ingebrekestelling bij toepassing van eventueel art. 1226
B.W. én bij toepassing van de artt. 1146 en 1147 van het Burgerlijk
Wetboek, onverminderd de kosten en de rente (zie art. 17)
conventioneel en forfaitair verhoogd worden als volgt :
a) voor de invorderingen vanaf 5.000,00 Eur. met 10% van het
verschuldigde bedrag
b) voor invorderingen van minder dan 5.000,00 Eur. met een
forfaitaire vergoeding van 450,00 Eur. als “redelijke schadeloosstelling”, verwijzende naar voornoemde artikels én uitdrukkelijk
naar art. 6 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties dit tot
dekking van kosten van alle aard welke werden gemaakt, op uitzondering van de gerechtskosten (inclusief de R.P.V. overeenkomstig het KB van 26 oktober 2007, genomen aan het basistarief) en
andere kosten die voorzien zijn in huidige verkoopsvoorwaarden,
die bijkomend tenlaste van de koper gelegd zullen worden.
19. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals
andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet
inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
20. Bij niet-betaling van zelfs maar één factuur behoudt de verkoper
zich het recht voor om verdere bestellingen en leveringen op te
schorten of de bestellingen of leveringen van rechtswege en zonder
voorafgaandelijke ingebrekestelling als verbroken of ontbonden te
beschouwen (zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist), onverminderd het recht van de koper om volledige schadevergoeding van de koper te vorderen.
21. Zolang de geleverde goederen niet integraal betaald zijn, ook al
zijn zij geïncorporeerd in een groter geheel, blijven zij eigendom
van de verkoper.
22. Wanneer de koper in gebreke blijft te betalen of wanneer de vordering van de verkoper in gevaar is, is de verkoper gerechtigd diens eigendom op de goederen ten opzichte van zowel de koper als
ten opzichte van een derde te laten gelden, méér in het bijzonder
kan de verkoper teruggave van de goederen verlangen zonder in
recht te moeten optreden. Bij teruggave van goederen worden de
kosten der verkoper én de minwaarde van het goed in mindering
gebracht.
23. Het Belgische Recht beheerst exclusief alle tussen de verkoper en
derden opgenomen verbintenissen en betwistingen.
24. In geval van betwisting zijn naar keuze van de verkoper uitsluitend
de rechtbanken van het arrondissement Aalst (Rechtbank van Koophandel te Aalst én het Vredegerecht van Aalst) en het arrondissement Dendermonde (Rechtbank van Koophandel te Dendermonde
én het Vredegerecht van Dendermonde) bevoegd.

Nos conditions de vente peuvent être consultées en Français sur demande. Our terms of sale are obtainable in English on demand.

