ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
ARTIKEL 1
Al onze aanbiedingen geschieden zonder enige verbintenis, en de bestellingen zijn slechts definitief na schriftelijke
bevestiging van onzentwege.
ARTIKEL 2
De aangestipte leveringstermijnen zijn enkel gegeven als inlichting en zijn geenszins van aard om enige schadevergoeding
mee te brengen in geval van vertraging.
ARTIKEL 3
De verzonden koopwaren reizen altijd op risico en gevaar van de koper, zelfs al is dit franco.
ARTIKEL 4
De geleverde koopwaren moeten onmiddellijk nagezien worden en latere klachten worden niet meer aangenomen. Geen
enkele terugzending wordt in ontvangst genomen, tenzij hierover voorafgaande instemming bestond.
ARTIKEL 5
De koper neemt levering van de koopwaren op onze camion, en de aflading zal gebeuren door de zorgen en op risico van
de bestemmeling.
ARTIKEL 6
Bij onverantwoorde niet-betaling op de vervaldag, en zonder ingebrekestelling, loopt een verwijlintrest gelijk aan 12 % per
jaar.
ARTIKEL 7
In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden wordt, na vergeefse
ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 % met een minimum van € 125, en een maximum van € 1735.
ARTIKEL 8
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper, zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig
is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden.
ARTIKEL 9
De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, verlies of schade aan toegeleverd materiaal van
derden. Goederen gestockeerd bij de verkoper en eigendom van derden moeten door die zelfde derden verzekerd worden.
ARTIKEL 10
De rechtbanken te Kortrijk en het Vredegerecht te Roeselare alleen zullen territoriaal bevoegd zijn om kennis te nemen
van eventuele geschillen en betwistingen.
ARTIKEL 11
Leveringen waarvan factuurwaarde op maandbasis < 250 € : 40 € administratiekosten
Transportkost : voor postcodes beginnend met 8 voor bestelling < 250 € : 50 €
alle andere postcodes voor bestelling < 500 € : 75 €
Certificaten 3.1 : bij bestelling : 15 €/stuk
na bestelling : 30 €/stuk

