Algemene verkoopsvoorwaarden

De prijsopgave geldt slechts onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Bestellingen zijn onderworpen aan de beschikbaarheid van de producten en derhalve niet bindend.
Indien een bestelling opgezegd wordt, is de koper aan de verkoper een vergoeding verschuldigd die 20% bedraagt van het
nettobedrag van de bestelling, als vergoeding voor geleden verlies en gederfde winst.
Bestellingen voor een minimumbedrag van 250 EUR exclusief BTW worden gratis geleverd op één adres in België. Voor
bestellingen onder dit bedrag wordt een leveringskost aangerekend, die afhankelijk is van de af te leggen afstand. De
tarieven kunnen te allen tijde bij de verkoper worden opgevraagd.
De conformiteit van de goederen dient bij levering gecontroleerd te worden. Nadien worden geen klachten meer aanvaard.
In geval van niet-conformiteit worden enkel de foutief geleverde goederen vervangen, zonder verdere schadevergoeding.
Dezelfde regel geldt voor eventuele verborgen gebreken. Gevolgschade jegens derden wordt contractueel uitgesloten.
Betalingen dienen contant te gebeuren bij levering, tenzij anders overeengekomen. In geval van niet-betaling binnen de
voorziene termijn vervallen in de eerste plaats eventuele toegestane kortingen. Vervolgens is de koper aan de verkoper,
vanaf het verstrijken van de vervaldatum, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, verwijlintresten verschuldigd
van 15% per jaar op het gefactureerde bedrag, met een minimum van 25 EUR exclusief BTW.
Voor elke aanmaning zal een forfaitaire bijkomende kost van 5 EUR excl BTW worden aangerekend.
Een adreswijziging kan niet ingeroepen worden als geldig excuus voor het niet-ontvangen van een factuur of het laattijdig
indienen van een klacht.
De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de factuur.
Facturen kunnen slechts geldig gecontesteerd worden binnen een termijn van 5 dagen.
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Mechelen bevoegd.
Toegestane kortingen:

2% op bestellingen vanaf 400 EUR exclusief BTW
3% op bestellingen vanaf 600 EUR exclusief BTW
5% op bestellingen vanaf 800 EUR exclusief BTW

Elke bestelling van de klant houdt een aanvaarding in van deze algemene voorwaarden.

