ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Behoudens elke tegenstrijdige overeenkomst die uitdrukkelijk en schriftelijk afgesloten wordt, zijn
uitsluitend volgende verkoopvoorwaarden van kracht.
Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst reizen al onze goederen, zelfs verkocht
franco, op risico en kosten van de koper. De levering gebeurt steeds in onze magazijnen. Het trekken
en het accept van een wissel brengt geen schuldvernieuwing mede.
De leveringstermijnen zijn slechts richtinggevend. Een eventuele vertraging kan geen recht geven op
schadeloosstelling of eender welke andere vergoeding. Bij ieder geval van heirkracht ( zoals bv.
staking, onlusten, oorlog, e.d.m.) hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten of zelfs geheel of gedeeltelijk te annuleren. Om geldig te zijn moet elke klacht ingediend
worden gedurende de termijn van 8 dagen, volgend op de ontvangst van de goederen en rekening .
In geval van klacht zal de firma enkel verantwoordelijk zijn voor de gefactureerde waarde der
goederen op dewelke de klacht betrekking heeft. Een klant mag een klacht niet als reden doen
gelden om zijn betalingen op te schorten of uit te stellen.
Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, zijn de facturen van de verkoper betaalbaar 30
dagen na leveringsdatum op onze zetel te Buggenhout. In geval van niet betaling op de vervaldag zal
elk factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven, berekend op de
basisrente van de Europese Centrale Bank, vermeerderd met 7%. Bij niet‐betaling op de vervaldag zal
het verschuldigd factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met
10% met een minimum van 250 Euro.
De niet‐betaling op de vervaldag ven één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de
andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Wanneer de koper
nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling
ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen enintresten. De wilsuiting
hiertoe per aangetekend schrijven door ons zal hiervoor volstaan. Indien het vertrouwen van de
verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke
uitvoering tegen de koper en /of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede
uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en /of onmogelijk maken,
behoudt de verkoper zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk
werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en bijkomende
waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper het recht de
gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van de
verkoper op alle schadevergoedingen en intresten.
De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs. Alle risico’s
zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter
vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
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De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen
bij wederverkoop.
Ingeval de koper aan de verkoper toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij
vanaf heden aan de verkoper alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.
In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Dendermonde of de rechtbanken van de woonplaats
van de koper, naar de keuze van de verkoper, alleen bevoegd.
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