Algemene verkoopsvoorwaarden
Artikel 1:
Onderhavige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Een
schriftelijke afwijking van één of meer punten heeft geen invloed op de overige punten, die onverkort van toepassing blijven.
Artikel 2:
Alle klachten betreffende de geleverde/ontvangen goederen of de facturen dienen te gebeuren bij aangetekend schrijven binnen de acht
dagen na de levering, uitvoering of ontvangst. Nadien worden de leveringen en facturen geacht zonder enig voorbehoud te zijn aanvaard.
Artikel 3:
De overeengekomen leveringstermijn, zelfs indien ze schriftelijk zijn vastgelegd, zijn niet bindend, doch enkel benaderend.
Artikel 4:
De geleverde/afgehaalde goederen blijven eigendom van de verkoper tot wanneer de koper de rekening volledig vereffend heeft. Het
risico gaat evenwel onmiddellijk vanaf de verzending over op de cliënt.
Elke afvoer van goederen dient verzegeld te zijn van der wettelijk bepaalde documenten. Bij gebreke van aanmelden via email van laad of
losuur kan bij het ontstaan van wachttijden voor het laden en/of lossen geen recht op schadevergoeding ontstaan.
Artikel 5:
Onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders voorzien. Indien geen betaling volgt op de vervaldag zal van rechtswege
een intrest aangerekend worden van 12% van deze dag af. Daarenboven zal de schuldvordering verhoogd worden met 10% en met een
minimum van €50,00 ten titel van schadeloosstelling.
Artikel 6:
De cliënt heeft het recht de bestelling te verbreken of de overeenkomst te annuleren. In dat geval heeft de verkoper het recht een
forfaitaire schadevergoeding te vorderen gelijk aan 30% van het overeengekomen bedrag, benevens de verplichting aan de cliënt aan de
reeds geleverde materialen integraal te voldoen. Bij annulatie door de verkoper zonder gegronde reden heeft de cliënt eveneens recht op
een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 30% van het overeengekomen bedrag.
Artikel 7:
De offertes van de verkoper zijn slechts bindend gedurende de erin bepaalde termijn en zo niet gedurende maximum dertig dagen. Elke
wijziging van de offerte op verzoek van de cliënt zal desgevallend aanleiding geven tot een prijsverhoging, zonder dat de cliënt zich
hiertegen kan verzetten, zelf indien nagelaten werd de prijsverhoging aan de cliënt mede te delen.
Artikel 8:
Elk verschil in levering naar rato van 5 % min of meer kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.
Verkoper is ontslagen van elke verantwoordelijkheid voor geleverde producten zo de cliënt nalaat de noodzakelijke correcte handelingen
met betrekking tot deze producten te stellen.
Enkel de gewichten gewogen op onze weegbrug zijn geldig. Bij gebrek aan een weegbrug kan een openbare geijkte weegbrug naar keuze
worden gebruikt tenzij anders overeengekomen.
Artikel 9:
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd. Al de overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht.

