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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
• Alle prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend.
• De door onze vertegenwoordigers afgesloten verkoopovereenkomsten zijn
slechts bindend voor de verkoper, eerst na diens schriftelijke bevestiging.
• De bestellingen zullen steeds uitgevoerd worden, zelfs wanneer de levering met
grote vertraging geschiedt, behalve door ons aanvaarde opzegging.
• Geleverde goederen worden niet teruggenomen, evenmin resten, tenzij anders
overeengekomen en mits inachtname van minwaarde.
• De afmetingen en kleuren mogen een normale afwijking van ongeveer 3%
vertonen, hetzij in vergelijking met de monsters, hetzij van de ene levering tot de
andere. De opgegeven gewichten worden ten titel van inlichting verstrekt.
• De levering geschiedt op berijdbare banen, het lossen wordt verzekerd door de
bestemmelingen op zijn kosten.
• De verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige
betaling ervan.
• Aangerekende verpakkingen of paletten worden niet teruggehaald. Door
de koper in goede staat terugbezorgde paletten worden terugbetaald tegen
dezelfde waarde als aangerekend.
• Onze vertegenwoordigers zijn niet gemachtigd geld te ontvangen.
• De koopwaren worden aanzien als aanvaard voor het aantal en hoedanigheid bij
levering.
• De klachten worden slechts aanvaard binnen de drie dagen na ontvangst der
goederen.
• Onze facturen zijn contant betaalbaar te Hamme. In geval van niet-betaling der
factuur op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling
een verwijlintrest verschuldigd zijn van 12% per jaar. In geval de koop- en
verkoopovereenkomst in het nadeel van de verkoper ontbonden wordt, zal de
koper een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag
méér intresten gelijk aan de wettelijke rentevoet. Daarenboven zal het
verschuldigde bedrag verhoogd worden met 10% van het factuurbedrag, met
een minimum van 40 euro als forfaitaire schadevergoeding.
• Voor alle geschillen zijn enkel de Rechtbanken van de woonplaats van de
verkoper bevoegd.
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