ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN.
Art. 1.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen en prestaties,
behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke wijzigingen en met uitsluiting van alle hiermee
strijdige bepalingen.

Art. 2.

Contracten primeren de algemene verkoopsvoorwaarden.

Art. 3.

Wanneer de klant een bestelling/contract eenzijdig annuleert, behouden wij ons het recht voor ofwel
de uitvoering te vorderen, ofwel een schadevergoeding te vorderen die beloopt op 15 % der waarde
van de overeenkomst, onverminderd het recht van onzentwege de werkelijk geleden schade te
bewijzen, indien deze meer zou bedragen dan voormeld forfait.

Art. 4.

Al onze facturen zijn, behoudens andere vermeldingen op het contract of op de factuur, betaalbaar
binnen de acht dagen na factuurdatum op de maatschappelijke zetel. De betaling moet alleszins
gebeuren uiterlijk op de vervaldag. De klant is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen.
Het verstrijken van hogergenoemde termijn stelt de schuldenaar van rechtswege in gebreke zonder dat
hiertoe een aangetekend schrijven of verwittiging is vereist.
Na het verstrijken van de betalingstermijn wordt van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd gelijk
aan de wettelijke intrest. Bij niet betaling van het factuurbedrag, vermeerderd met de inmiddels
eisbare intresten, binnen de tien kalenderdagen na het verzenden van een aangetekend schrijven, zal
het factuurbedrag verhoogd worden met 15 %, met een minimum van € 125,00 als schadevergoeding voor de administratieve- en inningskosten, onverminderd eventuele eisbare gerechtskosten en
rechtsplegingsvergoedingen. Tevens zal een intrest ad 1,5 % per begonnen maand verschuldigd zijn
op het onbetaald bedrag.
Bij niet-tijdige betaling door de klant vervallen alle overeengekomen of toegestane termijnen van
betaling en worden sowieso alle andere schuldvorderingen jegens diezelfde klant onmiddellijk
opeisbaar.

Art. 5.

Alle door ons verkochte of geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling, zelfs in
geval afbetalingen zouden toegestaan zijn. Niettemin gaat het risico m.b.t. de goederen reeds over op
het moment van de levering. Bij niet betaling, behouden wij ons het recht voor de goederen terug te
nemen, met kosten van terugname ten laste van de klant. Bij gedeeltelijke betaling zal het betaalde
bedrag aan de klant worden teruggestort, onder vermindering van een bedrag gelijk aan minimum 20 %
van het factuurbedrag, onder voorbehoud een hogere waardevermindering te verrekenen in geval van
beschadiging, abnormale slijtage of andere elementen die een hogere waardevermindering verrechtvaardigen.

Art. 6.

De goederen zijn geleverd en aanvaard bij het vertrek van de plaats van waar de verzending start.
Alle risico's die de goederen kunnen lopen, worden gedragen door de koper, zelfs in het geval dat de
transport ten onzen laste is. In geval van beschadiging, averij of verlies, of andere schade aan de
verzonden waren, wordt de koper verzocht een schriftelijke klacht binnen de termijnen in te dienen
(zie hiervoor art. 8).

Art. 7.

Alle goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden, gekend en goedgekeurd door de
koper die aanvaardt.

Art. 8.

Alle betwistingen dienen ons aangetekend en schriftelijk voldoende gemotiveerd ter kennis gebracht
op de maatschappelijke zetel binnen de 7 dagen na het beëindigen van de gefactureerde dienstverlening of levering, bij gebreke waaraan de geleverde goederen volledig en definitief aanvaard worden
geacht.

Art. 9.

Deze algemene voorwaarden gelden bij voorrang, en dit tot uitsluiting van alle eigen algemene
voorwaarden van de klant, tenzij schriftelijk en voorafgaandelijk anders overeengekomen tussen
partijen. Zij zijn van toepassing zowel op niet-handelaars als op handelaars.

Art. 10. In geval van betwisting is uitsluitend de Nederlandse taal en het Belgische recht van toepassing, en is
enkel de Rechtbank van het arrondissement Antwerpen bevoegd.
Laatste aanpassing : 14 januari 2005.

