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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Artikel 1
Al onze facturen zijn door de schuldenaar contant betaalbaar te Itegem, behoudens uitdrukkelijk anders
overeengekomen, vooraf en schriftelijk. Voor de interpretatie van dit artikel wordt elke betaling als contant aanzien
indien ze binnen de acht werkdagen na factuurdatum wordt uitgevoerd, zoals hierna beschreven. Als effectieve
betaling wordt beschouwd, deze die in speciën wordt uitgevoerd hetzij in handen van onze vennootschap, hetzij bij
onze bankier.
Artikel 2
Alle eventuele klachten, van welke aangelegenheid ze ook mogen zijn, moeten om geldig te zijn, ons schriftelijk
toekomen binnen de acht dagen van het voorkomen of het constateren van het feit dat aanleiding kan geven tot de
klacht. Ze moeten betekend worden per aangetekend schrijven, de datum van de poststempel bepaalt de geldigheid.
De debiteur kan zich in geen geval beroepen op een eventueel geschil om de betaling uit te stellen of te weigeren.
Artikel 3
Alle eventuele geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Mechelen.
Artikel 4
In geval van levering van goederen, blijven deze onze eigendom zolang ze niet volledig betaald zijn.
Artikel 5
In geval van uitgevoerde werken zijn deze behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst uitgevoerd onder
Uw leiding en toezicht en zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds.
Artikel 6
In geval van huur en uit te voeren werken draagt de klant vanaf de in ontvangst name tot en met de teruggave van
de machines en toebehoren het risico voor verlies en beschadiging.
Artikel 7
In geval van huur is de klant verantwoordelijk voor het juiste gebruik en dagelijks onderhoud. Schade aan de
machines veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik, glasbraak, bandenschade, koetswerkschade e.a. zijn ten laste
van de klant.
Artikel 7
De verzending van de factuur geldt overeenkomstig de bepalingen van art. 1139 van het B.W. als ingebrekestelling
tot betaling op de contractuele vervaldag, zonder dat er enige akte nodig is, en enkel door het verstrijken van de
termijn.
Bij toepassing van artikel 1147 van het B.W. is de schuldenaar, in geval van niet nakomen van zijn
betalingsverplichting binnen de vastgestelde termijn, gehouden tot het betalen, bij wijze van schadevergoeding, die
niet voor vermindering vatbaar is, van een som gelijk aan vijftien procent van het factuurbedrag, met een minimum
van 60,00 euro en dit op de 30 ° dag volgend op de vervaldag van de factuur zonder dat er een ingebrekestelling
nodig is en gewoon door het verstrijken van deze termijn van 30 dagen, dit vermindert het recht van de schuldenaar
zich desgevallend te beroepen op de bepalingen van art. 1244 van het B.W.
Artikel 8
Zonder dat ingebrekestelling nodig is en enkel door het verstrijken van de termijn en op elke betaling, ontvangen na
de overeengekomen vervaldag, is een nalatigheidinterest verschuldigd, berekend volgens het aantal kalenderdagen
vertraging, tegen een intrestvoet gelijk aan de discontovoet van de nationale bank voor niet gedomicilieerde,
geaccepteerde wissels verhoogd met 3 % volgens het tarief in voege op de 20 ° dag van de maand, voorafgaand aan
deze tijdens dewelke de vertraging in betaling zich heeft voorgedaan.
Artikel 9
Bij niet betaling op de contractuele vervaldag, zoals bepaald in artikel 1 hierboven, ontstaat voor de verkoper het
recht om alle genoteerde orders te weigeren of stop te zetten, per aangetekend schrijven en zonder andere
formaliteiten of verrechtvaardiging.

