Algemene verkoopsvoorwaarden DECO bvba, Industriestraat 18, 3930 Hamont-Achel
Al onze werken worden afgesloten onder de volgende voorwaarden, met uitsluiting van alle andere, voornamelijk van deze welke
voorkomen in de briefwisseling van de klant.
1)

Al onze prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop schriftelijk te bevestigen door onze directie.

2)

Wij behouden ons het recht voor onze prijzen aan te passen aan onvoorziene gewijzigde omstandigheden, zoals onvoorziene en
abnormale prijsstijgingen van bepaalde producten, materialen en / of onderdelen. De goederen zullen dan gefactureerd
worden aan de prijs in voege op de dag van orderbevestiging / opdrachtbevestiging na opmeting en overleg met de klant).

3)

Onze prijzen en constructies kunnen zonder voorbericht gewijzigd worden. Het ter beschikking stellen van prijslijsten of
technische gegevens geschied enkel bij wijze van inlichting en brengt geen verbintenis van onzentwege mee.

4)

Klachten ingeval van averij en tekorten dienen ons binnen de vijf dagen overgemaakt bij middel van schriftelijke melding. Na
deze termijn van vijf dagen worden geen oppervlakkige beschadigingen meer als klacht aanvaart. Bij vergissing of vergetelheid
van onzentwege, is onze verantwoordelijkheid beperk tot het vervangen van het niet conforme of het leveren van het vergeten
stuk.

5)

Alle verbintenissen, aangegaan door onze vertegenwoordigers of andere werknemers, zijn slechts geldig indien ze schriftelijk
door ons bevestigd worden. Onze vertegenwoordigers zijn niet gemachtigd de aan ons verschuldigde sommen te innen. Enkel
kwijtschriften met een gevolmachtigd handtekening worden door ons erkend.

6)

De leveringstermijnen zijn niet bindend. Ze vangen slechts aan bij ontvangst van de regelmatige en volledige bestelling. Ze
worden in elk geval verlengd ingeval van laattijdige toezending van, documenten en inlichtingen noodzakelijk voor de goede
afhandeling van de uitvoering, zelfs indien de vertraging niet aan de cliënt zelf te wijten is. Het niet naleven van de vermelde
termijnen kan in geen geval ingeroepen worden tot schadevergoeding of verbreken van de handelsovereenkomst. Heerkracht
en overmacht, o.a. slecht weer, stakingen geven onze maatschappij het recht tot de totale of gedeeltelijke verbreking van de
handelsovereenkomst of bestelling, of de uitvoering ervan uit te stellen zonder vooropzeg of vergoedingen. Bij een annulatie
door de klant, om welke reden dan ook, zal er een vergoeding voor reeds gedane prestaties, administratie, commissie en
winstdelving aangerekend worden van 20% van de overeengekomen sommen van de bestellingen.

7)

Ingeval van plaatsing door onze zorgen is de klant gebonden de nodige voorwaarden te scheppen om de uitvoering zonder
onderbreking of bijkomende werken te laten geschieden. Terreinen dienen goed toegankelijk te zijn. Meerwerken zullen
aangerekend worden. De klant dient tevens gratis elektrische stroom 220 volt ter beschikking te stellen.

8)

Behoudens anders overeengekomen zijn de facturen betaalbaar, enkel door middel van overschrijving op onze rekeningen, na
ontvangst van de factuur. Contante betaling op onze zetel te Hamont-Achel, Industriestraat 18, is enkel toegestaan tot een
maximum bedrag van € 3 500,00 inclusief BTW. Hogere bedragen worden niet aanvaard. Dit niettegenstaande tegenstrijdige
voorwaarden welke eventueel op de bestelbons, briefwisseling enz. van de client zouden voorkomen en dragen de
verschuldigde sommen bij niet-betaling op hun vervaldag, automatisch en zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest van
1% boven de intrestvoet “kaskrediet” van toepassing bij onze bankiers. Daarenboven behouden wij ons het recht om op ieder
moment de nalatigheidsintrest te herzien in functie van eventuele wijzigingen toegepast door onze bankiers. Alle onbetaalde en
vervallen facturen zullen tevens van rechtswege en zonder immorastelling verhoogd worden met 12% met een minimum van €
50,00. In dit geval vervallen alle in het voordeel van de cliënt gemaakte overeenkomsten en wordt de integraliteit van zijn
schulden opeisbaar.

9)

Hetzij voor, hetzij tijdens het uitvoeren van een bestelling kan een door ons nodig geachte betalingswaarborg gevraagd worden,
zelfs indien dit niet werd overeengekomen bij het afsluiten van de verkoopovereenkomst. Iedere weigering in dit verband geeft
ons het recht de verkoop voor nietig te verklaren en de uitvoering van het contract stop te zetten. De goederen blijven
eigendom van de verkoper tot aan de volledige betaling van alle verschuldigde sommen.

10) Voor alle betwistingen zijn slechts de rechtbanken van het rechtsgebied Hasselt bevoegd. Elke gebruikelijke afwijking aan deze
voorwaarden is uitzonderlijk en kan niet als voorgaande beschouwd worden.

