Algemene verkoopsvoorwaarden

Onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de partij-verkoper en partij-koper die beiden
deelnemen aan de koop-verkoopsovereenkomst, waarvan de details beschikbaar zijn op de factuur. Onderstaande
algemene verkoopsvoorwaarden sluiten enige andere verkoopsvoorwaarden uit die opgesteld zijn door de partijkoper.
1. Onze facturen zijn contant betaalbaar en ten laatste op de vervaldag, vermeld op de factuur, te woonplaats/zetel
van diegene die factureert, zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.
2. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege, en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest
verschuldigd aan 1% per maand.
3. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van
50,00 EUR per factuur. De geleverde goederen worden in elk geval terug opeisbaar door de partij-verkoper als blijkt dat
het factuurbedrag niet betaald is geweest op vervaldag van de factuur die vermeld is op de factuur.
4. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per
aangetekend schrijven en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur
geacht te zijn aanvaard. Beschadigingen aan de geleverde goederen na deze termijn geven in geen geval
aanleiding tot een mogelijke terugname, schadevergoeding of andere vorderingen in het nadeel van de partijverkoper. Beschadigingen aan de geleverde goederen, die volgen uit het onzorgvuldig omgaan met deze geleverde
goederen, en die in deze situatie niet zouden voorgekomen hebben indien de partij-koper gehandeld zou hebben
volgens 'de goede huisvader', geven in geen geval gevolg tot schadevergoedingen, terugname van de geleverde
goederen of andere vorderingen in het nadeel van de partij-verkoper.
5. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper/aannemer bevoegd.
6. Alle wettelijke gegevens m.b.t. de verkoper die dwingend opgenomen dienen te worden zijn te vinden op de
factuur.
7. Bestellingen van de tegenpartij-koper, zowel tijdens de geörganiseerde events van de verkoper, als buiten deze
events, kunnen slechts geännuleerd worden ten laatste na één maand, te lopen vanaf de eerste dag van de maand
volgend op de datum van de bestelling. Bij bestellingen zijn de belstelorders rechtsgeldig en bindend en bevestigen de
aangegane verbintenissen volgend uit de overeenkomst.
8. Verbintenissen volgend uit leveringen of andere prestaties, die niet uitgevoerd kunnen worden door de partijverkoper omwille van overmacht, zijn in geen geval afdwingbaar door de partij-koper. Een situatie van overmacht kan
bijvoorbeeld bestaan uit (niet-limitatieve opsomming): leveringsproblemen bij de toeleverancier van de partij-verkoper.
9. Persoonlijke gegevens van de partij-koper, zowel verkregen door de partij-koper, als door verwerving via andere
kanalen, onder het bewustzijn van de partij-koper, worden niet verspreid of verkocht, en dienen louter voor algemene
operationele en commerciële activiteiten. De partij-koper stemt in dat zijn gegevens gebruikt mogen worden voor
commerciële doeleinden zoals het verspreiden van promotiemateriaal en reclamediensten in het kader van de
normale uitbating van de handelszaak. De partij-koper heeft ten alle tijde het recht om de opslag van zijn gegevens te
laten verwijderen bij de partij-verkoper. Hiervan gebeurt de kennisgeving per aangetekend schrijven op de
maatschappelijke zetel van de partij-verkoper.
10. Alle intellectuele eigendommen en rechten verbonden aan partij-verkoper mogen in geen geval overgedragen,
gekopieerd, verpreid, vervalst of verkocht worden onder een andere naam dan deze van de partij-verkoper. In geen
geval mag de partij-koper samenwerkingsverbanden aangaan met klanten, leveranciers en personeel van de partijverkoper ten nadele van de partij-koper en de partij-koper verbindt er zich hierbij toe om niet aan afwerving te doen.
11. De vermoedelijke datum van de opeisbaarheid van de BTW bij voorschotfacturen is dezelfde als deze van de
vervaldatum van de voorschotfactuur indien de prestatie/levering vanuit de partij-verkoper nog niet gebeurde binnen
de zeven dagen na aanreiking van de voorschotfactuur.
12. Wanneer de verplaatsing naar de plaats van de dienst of levering groter is dan 20km te rekenen vanaf de plaats
van de maatschappelijke zetel wordt er een forfaitaire verplaatsingskost aangerekend van €5,00, te betalen bij de
hoofdsom van de factuur.

