
Algemene verkoopsvoorwaarden

• Onze facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper, netto contant, zonder 
korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling. Onze wissels of 
kwitanties brengen noch schuldvordering noch afwijking mede aan deze clausule.

• Ieder op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder 
aanmaning of ingebrekestelling een interest van 12% per jaar opleveren vanaf de 
vervaldag. Bij gebrek aan vermelding van een bijzondere vervaldag wordt deze geacht 
samen te vallen met de factuurdatum. Bij niet-betaling van de factuur op de 
overeengekomen vervaldag, zal bovendien als schadeloosstelling voor de 
inningskosten van de schuldvordering (zoals personeels- en administratiekosten, 
beheer en opvolging van het dossier, invloeden op het financieel beheer, enz…) het 
bedrag van de hoofdsom forfaitair en onverminderd verhoogt worden met 15% zonder 
dat deze vergoeding minder dan 49.58 euro en meer dan 1478.36 euro mag bedragen. 
De vergoeding is verschuldigd naast de verwijlinteresten en de eventuele invorderbare 
procedurekosten en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zelfs bij toekenning 
van termijnen van respijt (art. 1147 en 1162 B.W.)

• Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de 
verkoopovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen het uitsluitend 
eigendom van de verkoper en kunnen deze in geval van niet-tijdige betaling door de 
verkoper worden teruggevorderd.

• Voor alle betwistingen zijn alleen bevoegd de rechtbanken van het district van de 
verkoper.

• De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op risico van de geadresseerde. Om geldig 
te zijn, dient elke klacht schriftelijk gedaan binnen de acht dagen van de aflevering.

• De persoonlijke gegevens vermeld op de documenten zijn bestemd voor intern gebruik 
evenals voor promotieacties door onze firma. Zij geven u recht op toegang van 
eventuele rectificatie voorzien door de wet van 8 december 1992.

• De lokalen en uitvoeringsplaatsen moeten gemakkelijk toegankelijk zijn, zoniet zal een 
meerprijs worden aangerekend. De klant dient ons op de hoogte te brengen van de 
plaatsen waar zich ingewerkte leidingen en buizen bevinden. Indien dit niet gebeurd, 
kunnen wij, ingeval van schade, geen enkele verantwoordelijkheid op ons nemen.

• De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de 
verkoper niet. Vertraging in de levering en of uitvoering van de opdracht geeft geen 
recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

• Zullen niet aanvaard worden als gebrek de afwijkingen of variaties in kleuren van de 
geleverde goederen.


