Algemene verkoopsvoorwaarden
1.

De betrekkingen tussen maatschappij-verkoopster en de klant worden uitsluitend beheerst door onderhavige voorwaarden.

2.

Behoudens andersluidend beding, zijn al onze facturen contant betaalbaar ten zetel van de maatschappij-verkoopster, ten laatste op
het ogenblik van de levering. De gefactureerde prijzen zijn deze van kracht op het ogenblik van de levering of de beëindiging van de
werken. De verkochte materialen blijven volledig onze eigendom tot bij de integrale betaling van de factuur.

3.

Laattijdige betalingen geven van rechtswege automatisch en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot een intrest van
1,5 % per maand vanaf de vervaldag. Zo een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald is op de vervaldag, vervallen alle eventueel
toegestane termijnen. Bovendien zal ons, ongeacht der betaling der nog verschuldigde bedragen en intresten, een forfaitaire
conventionele vergoeding verschuldigd zijn van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 75 EUR voor niet-betaling op
de vervaldag, deze vergoeding van rechtswege automatisch en zonder ingebrekestelling verschuldigd zijnde. Deze vergoeding is
eveneens verschuldigd in geval van verbreking van de verkoops- of herstellingsovereenkomst door de klant, of om een aan de klant te
wijten oorzaak.

4.

De kosten van prijsopgave vallen ten laste van de klant. Alle aanduidingen in de bestekken, tarieven of publiciteit mogen nooit als een
vaste offerte beschouwd worden. De prijzen zijn netto voor levering ten zetel van de maatschappij-verkoopster, alle verpakkingskosten,
transportkosten, taksen en andere rechten ten laste van de klant. Het herstellingsorder van de klant beperkt zich niet uitsluitend tot
de erin vermelde werken, doch laat de maatschappij-verkoopster toe bijkomende werken waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering
van de bestelde werken blijkt uit te voeren en aan de klant aan te rekenen, zonder dat zijn voorafgaandelijke schriftelijke toestemming
hiervoor vereist is.

5.

De levering en inbezitneming worden steeds geacht gebeurd te zijn in de gebouwen van de maatschappij-verkoopster. Alle risico’s zijn
ten laste van de klant vanaf de levering.

6.

Elke klacht betreffende werken of leveringen aangestipt op onze facturen moet ingediend worden per aangetekend schrijven per post,
binnen de acht dagen na de datum van de facturatie. Zoniet worden de facturen aanzien als aanvaard zonder voorbehoud.

7.

De goederen, zelfs franco verzonden of door onze aangestelden vervoerd, zijn op risico van de bestemmeling.

8.

De leveringstermijnen voorzien op de bestelbons, bestekken, enz., zijn slechts als aanduiding opgegeven en zijn niet strikt toepasselijk.
De klant mag in geen geval de niet-naleving van de vastgestelde leveringstermijnen inroepen om schadevergoeding of nietigverklaring
van de overeenkomst te eisen.

9.

Aanvaarding van wissels, cheques, orderbrieven of andere gespreide betalingen vormen geen schuldvernieuwing en onze algemene
voorwaarden blijven toepasselijk.

10. De toepassing van de reglementering betreffende de belastingen op de toegevoegde waarde zal gedaan worden volgens de aanduidingen
van de klant en onder zijn volledige verantwoordelijkheid.
11. De leveringen zullen niet teruggenomen of verwisseld worden.
12. De waarborg is beperkt tot deze door de constructeur gegeven en welke de klant erkent te kennen en te aanvaarden.
13. De klant zal zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding voor plaatsgebruik verschuldigd zijn van 7,44 EUR per
dag, meer B.T.W., zo:
• hij het voertuig zonder instructies in onze instellingen laat;
• hij binnen de drie dagen volgend op de beëindiging der werken het voertuig niet afhaalt
• bovendien geschiedt de stalling van het voertuig in dit geval op het uitsluitend risico van de klant
14. De klant zal erover waken geen voorwerpen in het voertuig achter te laten wanneer hij dit aan de maatschappij-verkoopster
toevertrouwt. Hij zal geen enkel verhaal hebben tegen deze laatste in geval van verdwijning van voorwerpen in het voertuig
achtergelaten.
15. Alle opdrachten door de klant gegeven, worden geacht deel uit te maken van éénzelfde globale overeenkomst. De garage behoudt zich
dus het retentierecht voor: zij kan eerst ALLE openstaande facturen laten betalen vooraleer de wagen opnieuw afgeleverd wordt. Dit
zonder voorafgaande ingebrekestelling, wel automatisch en van rechtswege.
16. Clausule van eigendomsvoorbehoud: wij blijven eigenaar van de verkochte goederen zolang deze niet volledig betaald zijn en kunnen
de niet-betaalde goederen te allen tijde terugvorderen in alle omstandigheden, zolang deze niet volledig betaald zijn. Dit zelfs indien
de klant reeds de originele factuur ontvangen heeft die nog niet volledig betaald werd. De klant verbindt er zich toe de goederen niet
te verkopen of niet aan derden af te staan zolang zij eigendom van de verkoper blijven. In geval van niet-naleving van dit verbod zal
een forfaitaire schadevergoeding van 25 % van de verkoopprijs door de koper verschuldigd zijn. Worden de goederen toch verkocht, dan
komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de verkochte goederen. De klant verbindt zich ertoe de verkoper
in te lichten over iedere tussenkomst van zijn schuldeisers zoals bijvoorbeeld inbeslagname, en dient de kosten van verweer tegen deze
tussenkomst te dragen. In voorkomend geval vrijwaart hij de verkoper daaromtrent.
17. Alle betwistingen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied waarin de maatschappij of de
exploitatiezetel van de maatschappijverkoopster gevestigd is, welke ook de betalings- of leveringswijze zij. In ieder geval is het Belgisch
recht van toepassing.
18. De persoonlijke gegevens vermeld op dit document worden verwerkt voor volgende doeleinden: na-verkoopdienst, waarborg, veiligheid
alsook klantenbeheer. Conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft elke persoon die
zijn identiteit bewijst het recht op inzage, verwijdering of verbetering van de gegevens bij de houder van het bestand.

