Algemene verkoopvoorwaarden
1.Onze offertes of deze van onze vertegenwoordigers verstaan zich altijd behalve verkoop en
zonder tijdverbintenis. De met onze vertegenwoordigers gesloten overeenkomsten zijn alleen
affaire, geldig indien schriftelijk door ons bevestigd.
2.Onze prijzen, zelfs deze in offerte aangeduid zijn steeds aan herziening onderworpen zonder
voorafgaand bericht. Deze worden definitief binnen de 24 uren na ontvangst van de opdracht.
3.Geen enkele klacht kan nog aanvaard worden acht dagen na verzending van onze goederen,
waarvan de aanvaarding geacht is als gedaan in onze magazijnen, en dit voor de verzending.
4.De goederen worden geleverd, tenzij anders overeengekomen, ex-magazijn, ze reizen ten koste,
op risico en gevaren van de bestemmeling. Ze worden slechts verzekerd op schriftelijke aanvraag
van de koper. Voor elke spoedverzending zal een bijkomend vast recht van € 2,50 aangerekend
worden.
5.Wij verzoeken de bestemmelingen geen ontlasting te geven aan de laatste vervoerder dan na
zich verzekerd te hebben dat de goederen in goede staat werden afgeleverd. Bij beschadiging
moeten zij hun verhaal tegen de vervoerder uitbrengen, onze verantwoordelijkheid houdt op bij de
aflevering aan de spoorwegen of aan elke andere vervoersmaatschappij.
6.De goederen worden eigendom van de koper na volledige betaling van de rekening.
7.Onze rekeningen zijn contant betaalbaar in Euro aan onze kas. De uitgifte van wissels of
kwitanties brengt geen afwijking aan deze bepaling.
8.In geval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een
interest verschuldigd van 1,5% per maand op het factuurbedrag, te rekenen vanaf voormelde
vervaldag. In het geval van geheel of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag
zonder ernstige redenen wordt, vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12%
met een minimum va € 50,- en een maximum van € 1500,- zelfs bij toekenning van termijnen van
respijt.
9.In geval van betwisting zullen alleen de rechtbanken bepaald door onze maatschappelijke zetel
bevoegd zijn.
10.Bijzondere en eventuele overeenkomsten die van de algemene voorwaarden afwijken, zijn
alleen geldig mits een schriftelijke bevestiging door ons getekend.
Tussen de verkoper en de koper wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, in afwijking van artikel
1583 van het Burgerlijk Wetboek, de geleverde goederen (eventueel te specifiëren) de exclusieve
eigendom van de verkoper te blijven tot de volledige betaling van de hoofdsom, eventuele
intresten en kosten. Niettemin gaan alle risico’s gekoppeld aan het verkochte goed, over op de
koper vanaf het ogenblik van de levering.

