ALGEMENE VOORWAARDEN

1.

Elke ons toevertrouwde bestelling of opdracht houdt formele aanvaarding in van de hiernavolgende bepalingen en
sluit formeel de contractvoorwaarden van de klantmedecontractant uit. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn
bindend zowel voor handelaars als niet-handelaars. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de
overeenkomst.

2.

Al onze prijsaanbiedingen en offerten zijn zonder verbintenis van onzentwege en wij behouden ons het recht voor
deze te wijzigen tot aan de schriftelijke aanvaarding van de bestelling.

3.

Daar de uitvoerings- en leveringstermijnen beïnvloed kunnen worden door daden van derden, door gevallen van
overmacht en toeval, kunnen ze niet beschouwd worden als uitdrukkelijke verbintenis en zijn ze steeds ten
indicatieve titel opgenomen. Een opdracht of bestelling die niet op de voorziene datum kan uitgevoerd of geleverd
worden, kan derhalve nooit aanleiding geven tot het vorderen van een schadevergoeding, korting of aan te
rekenen intresten. De overeenkomst neemt van rechtswege een einde door overmacht. Dergelijke beëindiging van
de overeenkomst kan aan de klantmedecontractant nooit enig recht opleveren tot het vorderen van
schadevergoeding van welke aard ook.

4.

Bij annulatie van de bestelling of verbreking van de overeenkomst door de klantmedecontractant zal een
forfaitaire schadevergoeding van 75 % op de overeengekomen prijs verschuldigd zijn, met voorbehoud de
werkelijk geleden schade te bewijzen indien deze hoger zou liggen. Indien wij onze verplichtingen niet nakomen,
is de klantmedecontractant gerechtigd een vergoeding te eisen overeenkomstig het gemeen recht.

5.

Door ondertekening van de overeenkomst of afhaling van de materialen erkent de klantmedecontractant de
installatie in goede en bedrijfsklare toestand ontvangen te hebben.

6.

De klantmedecontractant is aansprakelijk voor de gehuurde materialen en draagt de volle aansprakelijkheid voor
alle risico’s dewelke zich kunnen voordoen (brand, diefstal, beschadiging, ongeval ...) De gehuurde materialen
dienen in de toestand waarin zij zich bevonden bij afhaling te worden terugbezorgd. De klantmedecontractant
mag niets veranderen aan de in- of uitwendige structuur van de materialen. De schade en/of eventuele
minderwaarde aan de apparatuur zal door de klantmedecontractant integraal dienen te worden vergoed.

7.

Al onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders overeengekomen, op ons adres. Klachten betreffende de
geleverde goederen of diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen
binnen de zeven dagen na levering. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan
gemeld te worden.

8.

Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 10%
per jaar. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal daarenboven een conventionele schadevergoeding van 10%
op het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 50,00 euro. Dit geldt als forfaitaire
schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.

9.

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen voortvloeiend uit onderhavige
overeenkomst vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Bree en de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Tongeren, dan wel de Rechtbank van Koophandel te Tongeren.

