Algemene voorwaarden

BETALINGEN .
Onze facturen zijn uitsluitend betaalbaar te Deinze , ten laatste 8 dagen na factuurdatum .
Bij gebrek aan betaling van èèn factuur op de gestelde vervaldag , zullen alle andere
facturen onmiddellijk eisbaar worden en zullen alle verdere leveringen en prestaties
uitsluitend tegen voorafgaandelijke kontante betaling uitgevoerd worden . Bovendien zal
op elke onbetaald gebleven factuur vanaf de gestelde vervaldatum , van rechtswege en
zonder enige voorafgaandelijke verwittiging – aanmaning , een verwijlintrest van 12%
per jaar aangerekend worden . Anderzijds zal bij niet –betaling op de gestelde
vervaldatum , eveneens van rechtswege en zonder dat enige inmorastelling mocht nodig
wezen , het bedrag der facturen met 10% verhoogd worden ten titel van forfaitair
bedongen schadeloosstelling met een minimum van € 75 & een maximum van € 1860 .

LEVERINGSTERMIJN .
De leveringstermijn van goederen en prestaties wordt slechts ten titel van aanduiding
gegeven .
Een vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot betaling van enige
schadevergoeding en kan evenmin de weigering van de gekochte waren en prestaties verrechtvaardigen , behoudens een speciale bepaling door ons , bij aangetekend schrijven
aanvaard .

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
Op door ons geleverde goederen verlenen wij slechts garantie (Richtlijn 99/44/EG),
uitsluitend in de vorm van vervanging, zover en zolang wij die van onze leveranciers
hebben kunnen bedingen. Garantie geldt niet voor gebreken of defecten, ontstaan ten
gevolge van geweld van buitenaf, natuurlijke slijtage, onjuiste behandeling en andere
buiten onze controle liggende oorzaken.
RETENTIERECHT.
Alle geleverde goederen blijven onze eigendom zolang ze niet-volledig zijn betaald.

KLACHTEN .
Alle klachten dienen bij aangetekend schrijven binnen de acht dagen na levering der
waren en prestaties ingediend worden . Evenzo dienen klachten betreffende de facturen
binnen de 8 dagen na factuurdatum bij aangetekende zending meegedeeld te worden op
straffe van onontvankelijkheid .

BETWISTINGEN .
De rechtbanken van Gent zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van alle
geschillen in verband met onze leveringen en diensten .

