Factuurvoorwaarden & eigendomsvoorbehoud :
1 : Alle klachten aangaande werken en leveringen moeten ons binnen de 8 dagen gemeld worden. Achteraf kunnen geen klachten meer
worden aanvaard.
2 : Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel.
3 : De facturen welke niet betaald zijn binnen de maand na vervaldag worden, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd met
10% en met een minimum van 250 €, ten titel van forfaitair strafbeding en als vergoeding voor alle buitengewone kosten aan verkopen; dit
onverminderd de intresten en de gerechtskosten.
4 : De vastgestelde leveringstermijnen zijn niet bindend, uitgezonderd,

wanneer deze uitdrukkelijk vermeld staan in het

aannemingscontract.
5 : Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor laattijdige afwerkingen en/of leveringen, welke het gevolg zijn van overmacht
zoals ongeval, stakingen, nalatigheden van onze leveranciers, vertraging in vervoer enz.…
6 : Wij behouden ons het recht om bij het opstarten van de werken, een voorschot te vragen; dit met een minimum van 30% op de totale
overeengekomen prijs, btw inclusief. Wij behouden ons tevens het recht, alle werken of leveringen stop te zetten wegens wanbetaling of
het niet naleven van onze verkoopsvoorwaarden vanwege de klant.
7 : Wij waarborgen de goede kwaliteit van onze materialen, doch kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele verborgen
fabrieksfouten.

Onze verantwoordelijkheid beperkt zich enkel tot het kosteloos vervangen van de defecte of beschadigde stukken.

Terugzenden van de beschadigde stukken gebeurt steeds op kosten van de klant.
8 : In geval van opzegging van een bestelling bekrachtigd in een verkoopscontract, zal een schadevergoeding wegens winstderving dienen
betaald te worden van 15%.
9 : Bij opzegging van een verkoopscontract zullen alle door ons bestelde materialen bij onze leveranciers, volledig en zonder vermindering
aan de klant aangerekend worden.
10 : Wij behouden ons het recht voor alle in de verkoopsovereenkomst voorziene materialen, welke in de periode tussen bestelling en
levering uit de handel genomen zijn, te vervangen door evenwaardige en gelijke materialen van een ander merk of type.
11 : De waarborgperiode is steeds dezelfde als vermeld in ons verkoopscontract of onze offerte en kan nooit de duur overschrijden, dan
deze die wij ontvangen van onze leveranciers.
12 : De klant of koper erkent en aanvaardt onvoorwaardelijk onze verkoopsvoorwaarden bij het toekennen van een opdracht, ongeacht deze
mondeling of schriftelijk toegekend wordt.
13 : Voor alle betwistingen en/of geschillen, zijn enkel de Rechtbanken van Ieper bevoegd.
14: Eigendomsrecht : De eigendom van de verkochte goederen wordt slechts aan de koper overgedragen bij de volledige betaling
van de verkoopprijs en eventuele overeengekomen bijhorigheden.

Alle kosten, veroorzaakt door de eventuele uitoefening van het

recht van de verkoper op terugvordering van de goederen , zijn ten laste van de koper; onverminderd het recht op
schadevergoeding wegens niet-uitvoering van de overeenkomst, dat niet zal vervallen door de uitoefening van het recht op
terugvordering.
15. De privacy wordt gerespecteerd en de gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

