VERKOOPSVOORWAARDEN
1.

Algemeen
Alleen het Belgische recht is van toepassing. Behalve andersluidende schriftelijke overeenkomst hebben alle
bestellingen het aanvaarden van onze algemene verkoopsvoorwaarden ten gevolg en sluiten al de andere
aankoopvoorwaarden uit.

2.

Offerten en bestellingen

2.1. Elke bestelling verbindt de klant en gebeurt onder aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden
2.2. Elke bestelling is onherroepelijk in hoofde van de koper als zij niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een
annulatie bij aangetekend schrijven uiterlijk acht dagen na de bestelling. De bestellingen voor de afdeling
mailing met een dringend karakter kunnen niet worden herroepen.
2.3. In het geval dat overeenkomst of bestelling wordt verbroken door de koper, kan een vergoeding voor de geleden
schade vastgesteld worden op 30 % van het contractbedrag, tenzij een grotere schade kan bewezen worden
2.4. De verkoper draagt geen enkele aansprakelijkheid voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen
voortspruitende uit het niet of laattijdig uitvoeren van een aanvaarde bestelling, tengevolge van overmacht of
als het gevolg van om het even welke oorzaak onafhankelijk van de wil van de verkoper. Omstandigheden zoals
staking, brand, overstroming en soortgelijke worden beschouwd als overmacht indien ze er oorzaak toe zijn dat
de levering vertraagd of onmogelijk wordt.
3.

Levering, afgifte en aanvaarding

3.1. De afgifte van goederen gebeurt steeds in onze magazijnen tenzij anders schriftelijk overeengekomen
3.2. De goederen worden steeds vervoerd op risico van de koper en dit welke ook de wijze van vervoer moge
wezen. Aan de deze beschikking wordt geen afbreuk gedaan indien wij, bij uitzondering de vervoerskosten ten
onze lasten nemen of indien de goederen franco verzonden worden. De vervoersrisico’s worden nooit door een
verzekering gedekt, tenzij op uitdrukkelijk op schriftelijke aanvraag van de koper en op zijn kosten.
3.3. De verkoper is niet verantwoordelijk voor verzendingen uitbesteed aan derden. Klachten dienen rechtstreeks
aan hen gericht te worden.
4.

Betalingen

4.1. Onze prijzen worden weergeven exclusief BTW. De BTW en andere belastingen zijn ten laste van de klant.
4.2. Al onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen
4.3. De betalingen moeten geschieden alleen en uitsluitend bij de financiële instelling die op de factuur wordt
vermeld. De verkoper houdt eraan de goederen te factureren naargelang ze geleverd worden, zelfs indien dat
gedeeltelijk gebeurde.
4.4. In geval van wanbetaling van een factuur binnen de 30 dagen vanaf haar vervaldag, zal het bedrag ervan of het
nog verschuldigde saldo van rechtswege en forfaitair verhoogd worden met 15 %, ten titel van vergoeding van
de schade door deze vertraging veroorzaakt, en dit vanaf de vermelde vervaldag en zonder dat daartoe enige
ingebrekestelling noodzakelijk is. Er wordt eveneens een nalatigheids intrest van 12 % vanaf de vervaldag van
de factuur toegepast.
4.5. Facturen met een belastbaar bedrag kleiner dan 125,00 € zullen met 12,50 € vermeerderd worden voor
bijkomende administratiekosten.
4.6. Portkosten voor de mailingopdrachten dienen in voorkomend geval op voorhand betaald te worden. Indien de
geraamde portkosten de werkelijke portkosten verschillen, zal dit afzonderlijk op de factuur vermeld worden.
4.7. Alle geschillen in verband met onze leveringen en facturen, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de
rechtbanken van het arrondissement Brussel. De verkoper kan echter steeds beslissen het geschil te laten
beslechten voor de bevoegde rechters van het arrondissement van de woonplaats of zetel van de koper.

