Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Al onze offerten en verkopen vallen onder de volgende algemene voorwaarden.
Elke afwijking hiervan moet het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke voorgaande en geschreven overeenkomst die echter nooit
als voorgaande kan beschouwd. Alle inkoop en betalingsvoorwaarden van de kopers, afwijkend van onze voorwaarden kunnen ons
niet tegengesteld worden.

1.

Alle offerten, mondeling of schriftelijk zijn vrijblijvend. Indien na het maken van een offerte, maar voor het tot stand
komen van de verkoop, de prijzen van onze eigen leveranciers, waarop onze offertes gebaseerd zijn, door bepaalde
omstandigheden gewijzigd worden, zullen wij gerechtigd zijn onze offerten te annuleren en een evenredige prijswijziging
toe te passen .

2.

Tenzij het tegengestelde werd overeengekomen, gelden al onze prijzen af fabriek/werkplaats.

3.

Al onze verkopen gebeuren uitsluitend in naam en voor rekening van onze vennootschap/firma die ze uitvoert. Iedere
verkoop, zelfs deze gedaan door onze vertegenwoordigers, is voor onze vennootschap/firma slechts bindend na onze
schriftelijke bevestiging.

4.

Onze rekeningen zijn betaalbaar te Tielt ; het aanbieden van wissel of ontvangstkaart doet geen afbreuk aan deze
bepaling.

5.

Iedere zaak wordt aanzien als afgedaan te Tielt en de Rechtbank van Koophandel te Brugge of het Vredegerecht van
Tielt zal alleen het recht hebben de geschillen te regelen .
Alleen de Belgische wetgeving is van toepassing.

6.

Data voor levering, uitvoering, enz..., zijn zonder verbintenis van onzentwege en kunnen geen aanleiding geven tot
schadeëis noch tot vernietiging van het kontrakt, tenzij na schriftelijke ingebrekestelling met optie van 15 dagen.

7.

Bij niet betaling op de vervaldag wordt van rechtswege een intrest gerekend van 12 % 's jaars, en dit zonder dat enige
ingebrekestelling nodig is : wat ons het recht geeft verdere levering te stoppen.

8.

Al onze prijzen zijn kontante prijzen. De fakturen zijn kontant betaalbaar te Tielt. Ingeval van niet - betaling op de
vervaldag, wegens nalatigheid of slechte wil, zal van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig een
forfetaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 12 % van het bedrag der fakturen met een minimum van 50 € .

9.

Geleverde materialen worden NIET teruggenomen, en bij eventueel akkoord tot terugname aan 70 % der prijs mits
franco geleverd ongeschonden in onze magazijnen. Verpakking aan 50 % der aangeduide waarde.

10.

Alle klachten dienen gegrond en behoorlijk gemotiveerd te zijn en moeten uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst
van de goederen of uitvoering der werken, rechtstreeks per aangetekend schrijven aan de fabriek/firma geadresseerd
worden.

11.

Alle inningskosten- en protestkosten, hetzij aan aanvaarde of niet aanvaarde wissels, hetzij zegels voor
postontvangstkaarten, bank of discontokosten, van aangetekende brieven zijn ten laste van de koper.

12.

Bij vernietiging van een bestelling of van een opdracht door onze klant of koper, behouden wij ons het recht voor een
schadevergoeding te eisen van 20 % op de totale waarde der verkochte waren of de prijs der prestatie.

13.

Eigendomsvoorbehoud : de goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling ervan , gebeurlijke intresten en
andere kosten inbegrepen . Wanneer de factuur niet wordt betaald, of slechts gedeeltelijk wordt betaald heeft onze firma
het recht deze goederen af te halen op kosten van de klant. Alsdan zullen alle kosten welke gepaard gaan met de
ophaling lastens de koper zijn. Tevens zal de factuur worden gecrediteerd, evenwel onder aftrek van de schade, de
ophalingskosten, en de in art. 12 bepaalde schadevergoeding van 20 %.
De levering van de goederen gebeurt evenwel op risico van de koper , die zich tegen mogelijke schadegevallen dient te
verzekeren .
De koper zal de leverancier verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de koper wordt
gehuurd. Desgevallend zal hij de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken aan de verkoper zodat
deze de verhuurder op dit eigendomsvoorbehoud kan wijzen.

14.

De koper weet dat de sofware welke wordt geschreven en geleverd voor de koper steeds zal moeten worden bijgewerkt
en aan evolutie onderhevig is . Het schrijven van een software-programma is geen resultaatsverbintenis . De
programmeur kan immers niet alles voorzien .
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