VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De facturen zijn steeds contant betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders bedongen. Geen enkele borg of korting mag afgetrokken
worden, dan deze die uitdrukkelijk op de bestelbon zijn vermeld.
2. In afwijking van artikel 1533 van het Burgerlijk Wetboek blijft bij verkoop van een afgewerkt product, het verkochte goed eigendom
van de firma zolang de totale prijs niet werd betaald.
3. Alle klachten en protesten betreffende facturatie of gebreken die bij de levering niet zichtbaar waren, moeten binnen de 8 dagen
per aangetekende brief gedaan worden aan het adres van de firma. Ze moeten zeker gebeuren vooraleer de goederen worden
verwerkt. Het verwerken van de goederen geldt als aanvaarding.
4. Overeengekomen leveringstermijnen zijn niet bindend. Niet eerbiediging ervan kan geen aanleiding geven tot enige
schadevergoeding, noch tot verbreking van het verkoopscontract.
5. Indien de firma voor bepaalde bestellingen of werken termijnen van betaling heeft toegestaan, kan toch contante betaling worden
gevorderd, indien de koper achterstallig is in betaling van vorige facturen of indien hij wissels liet protesteren ook tegenover derden,
of wanneer hij een concordaat aanvraagt, of in het algemeen wanneer zijn kredietwaardigheid geschokt is. De firma zal in dezelfde
omstandigheden alle verdere leveringen mogen schorsen of weigeren.
6. Bij niet tijdige betaling loopt er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% op jaarbasis. Deze intrest wordt
aangerekend vanaf de vervaldatum van de factuur tot op de datum van de algehele betaling.
Daarenboven zal het koper of opdrachtgever die in gebreke blijft een factuur te betalen op de vervaldatum, ten titel van contractuele
schadevergoeding en buiten gerechtelijke kosten een forfaitair bedrag verschuldigd gelijk aan 12% van het gefactureerd bedrag, met
een minimum van 124€ en een maximum van 1860€ per factuur.
7. Bij verbreking van de koop lastens de koper of opdrachtgever (zoals bij annulatie van de bestelling), zal de schade in toepassing
van artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek voor de verkoper, behoudens zijn recht op gedwongen uitvoering van de overeenkomst,
minstens begroot worden op 20% van de totale som van de bestelde goederen en diensten.
8. Wanneer de koper of opdrachtgever een vennootschap is, dan zij de zaakvoerders of bestuurders solidair borg met de
vennootschap voor de betaling van de facturen.
9. Indien een koper of opdrachtgever opdracht geeft zijn bestelde waren of werken te factureren op een andere persoon, een BVBA,
een NV of gelijke welke andere rechtspersoon, dan blijft de besteller die de bestelbon heeft ondertekend volledig solidair gehouden
voor de gehele betaling
10. Er wordt geen bijzondere waarborg verstrekt voor uitgevoerde werken of geleverde producten, tenzij uitdrukkelijk vermeld op de
bestelbon, de factuur of in de verkoopsvoorwaarden.
11. Ingeval van betwisting van gelijk welke aard of voor gerechtelijke inning van vorderingen, zijn enkel het Vredegerecht van het
kanton Tielt en de Rechtbanken van Eerste Aanleg en van Koophandel (in voorkomend geval) te Brugge bevoegd.

