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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Algemene verkoopsvoorwaarden
1. Op al onze overeenkomsten zijn uitsluitend onderstaande
voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden maken een
geheel uit met onze offertes van bevestigingen. Wij verwerpen
volstrekt alle andere voorwaarden vermeld op brieven en andere
bescheiden uitgaande van de klanten. Onze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van het contract. Afwijkende
voorwaarden zijn slechts geldig na schriftelijke en uitdrukkelijke
aanvaarding van onzentwege.
2. De geleverde goederen blijven onze eigendom in volle recht
zolang de verschuldigde bedragen niet volledig betaald zijn. Bij
gebreke aan betaling op de vervaldag behouden wij ons het recht
voor, de goederen terug te nemen, gezien het eigendomsvoorbehoud te onzen voordele, dat ontstaan is door het enkel feit van
de bestelling.
3. Alle klachten dienen behoorlijk gemotiveerd en rechtstreeks
per aangetekende brief aan onze firma te worden gericht, uiterlijk acht dagen na uitvoering van de werken of levering, op straf
van niet-onafhankelijkheid. Het indienen van een klacht om welke
reden dan ook, mag de medecontractant niet toelaten de betaling
na de normale vervaldag uit te stellen.

4. Onze facturen zijn betaalbaar te Ingelmunster op kosten en
risico van de medecontractant en bij gebreke aan uitdrukkelijke
bepaling contant zonder enige compensatie, aftrek of korting.
Ingeval een welkdanige wijziging in de situatie van de medecontractant optreedt, hebben wij het recht garanties te eisen of de
overeenkomst te verbreken. Het niet-betalen van een factuur
geeft ons het recht de lopende overeenkomsten te verbreken voor
de nog resterende werken of leveringen zonder enige formaliteit
en onder voorbehoud van eis tot schadevergoeding. Bovendien
worden bij wanbetaling van één factuur of gelijk welke verschuldigde som, ook alle andere nog nimmer als schuldhernieuwing.
Voor alle op de vervaldag nog niet betaalde sommen is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk
aan de wettelijke intrest. Bovendien zal benevens bovengenoemde intrest in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van
een factuur op de vervaldag tengevolge van nalatigheid of slechte
wil en na ingebrekestelling het bedrag ervan van rechtswege met
15 % vermeerderd worden, met een minimum van 250,00 EUR en
een maximum van 2500,00 EUR, bij wijze van conventioneel strafbeding als forfaitaire schadevergoeding.
5. Voor elke betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken te Kortrijk
en/of het vredegerecht te Izegem bevoegd, ook wanneer er wissels
werden aanvaard met andere domiciliëring.
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