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ONZE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

 

1.Klachten omtrent de levering of uitvoering  van de werken dienen uiterlijk binnen de 8 

dagen    bekend gemaakt en aangetekend bevestigd te worden. 

 

2.Alle facturen zijn contant betaalbaar te Langemark 

 

3.Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet- betaling van de schuld op de vervaldag , zonder 

ernstige reden , zijn van rechtswege  , zonder voorafgaande ingebrekestelling , intresten 

verschuldigd aan 12% per jaar vanaf de factuurdatum. 

 

4.Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag , zonder 

ernstige reden , wordt , na vergeefse ingebrekestelling , het schuldsaldo verhoogd met 10% 

met een minimum van 40 EUR en een maximum van 2.500 EUR per niet-betaalde factuur , 

zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. 

 

5.Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen , prestaties en 

diensten stop te zetten. 

 

6.De leveringstermijnen zijn bij benadering en niet bindend. De niet-naleving van de 

opgegeven leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding , intrest noch 

vernietiging van de bestelling. 

 

7.Alle verzendingen gebeuren op risico van de klant , ook indien franco geleverd. 

 

8.Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verkochte goederen eigendom blijven van de 

verkoper zolang de koper de volledige prijs EN de eventuele achterstallige intresten en alle 

andere bijkomende kosten niet betaald heeft. 

 

9.Ingeval van betwisting is uitsluitend de Rechtbank van Koophandel Gent afdeling Ieper 

bevoegd. 

 

10.Certificaten van materialen of afgeleverde produkten moeten expleciet bij de bestelling 

aangevraagd worden. 

 

11.In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding 

verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling , met een minimum van 50 

EUR en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te 

eisen. 

 

12.De koper erkent van alle voornoemde voorwaarden kennis te hebben genomen en deze 

uitdrukkelijk te aanvaarden zonder voorbehoud. 

 
 


