Algemene voorwaarden
Behoudens afwijkingen uitdrukkelijk per mail door ons aanvaard, worden al onze verkopen beheerst door
onderhavige algemene voorwaarden, niettegenstaande alle anders luidende bepalingen voorkomende op ieder
stuk of mail die ons zou toegezonden worden. Door het overmaken van de online bestelbon of bewijs van
ontvangst van de goederen of aanvaarding van de factuur, verklaart de klant zich akkoord met de onderhavige
verkoopsvoorwaarden met de uitsluiting van alle andere, de zijne inbegrepen.
Onze online prijsopgave of bestekken zijn steeds vrijblijvend, zonder verbintenis en slechts tijdelijk.
BV F47 (Snelcoating) behoudt zich het recht om de prijzen te herzien ongeacht hoever de uitvoering van het
order gevorderd is, indien zich een verhoging van lonen, grondstofprijzen, taksen, belastingen of andere
situaties zouden voordoen. De prijzen die online vermeld zijn, behoudens anders vermeld, zijn prijzen excl.
BTW of andere heffingen of belastingen.
De persoon welke de bestelling verricht blijft persoonlijk verantwoordelijk inzake betaling indien de rekening op
zijn/haar verzoek op naam van derden dient opgesteld te worden.
De contractant die verzaakt aan de uitvoering, buiten het verzakingstermijn van 24 uur na het plaatsen van de
bestelling, is gehouden aan een schadevergoeding te betalen van 25% met een minimum van € 50 van de
overeengekomen som.
Onze facturen zijn contant betaalbaar, ongeacht de wijze waarop betaald wordt. Vanaf factuurdatum zal, zonder
voorafgaande ingebrekestelling, van rechtswege, een conventionele vergoede intrest verschuldigd zijn van
12 % op jaarbasis en dit tot de algehele betaling. Bij niet betaling, niet tijdige betaling van een factuur
zullen alle andere schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling
opeisbaar worden.
Eventuele klachten met betrekkingen tot onze facturen moeten per mail bij ons toekomen binnen de 8 dagen na
factuurdatum. Na verloop van deze termijn, en geen klacht ons per mail bereikte, worden alle in de factuur
opgenomen voorwaarden als uitdrukkelijk aanvaard aanzien.
Bij gebrek aan contante betaling van een factuur door de koper/opdrachtgever hebben wij het recht alle nog niet
uitgevoerde leveringen onmiddellijk op te schorten en met deze koper de nog lopende overeenkomsten
eenzijdig te verbreken.
Ingeval de koper zonder redelijke en aannemelijke reden, langer dan 15 dagen na factuurdatum in gebreke blijft
de factuur te vereffenen, is automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een
conventioneel vastgelegde forfaitaire vergoeding van 10 % op de niet betaalde bedragen verschuldigd met een
minimum van € 50 en een maximum van € 2.500, dit boven alle interesten en weldanige kosten,
inningkosten
en
gerechtskosten.
(cfr.art.1139
en
1147
B.W.)
Op al onze goederen geldt een eigendomsvoorbehoud. De verkoper behoudt zich de eigendom van de goederen
voor tot volledige betaling van de koopprijs. De risico's van beschadiging of verdwijning zijn ten laste van de
koper. Voorschotten mogen bijgehouden worden om het eventuele verlies bij doorverkoop te compenseren.
In geval van betwistingen zijn, afhankelijk van de waarden van de vordering, alleen de rechtbank van
koophandel en Eerste aanleg te IEPER bevoegd.
Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische gerecht.

