1. Tenzij bijzondere voorwaarden vermeld op de voorzijde van de factuur of bestelbon en ondertekend voor
akkoord door de klant, zijn alleen geldig en met uitsluiting van alle anderen, de voorwaarden hieronder vermeld.
2. Ramingen en prijsoffertes zijn gebaseerd op de huidige prijzen van lonen, grondstoffen en diensten. Als deze
veranderingen buiten de wil van de verkoper ondergaan, behoudt deze zich het recht voor om de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. De klant heeft het recht de overeenkomst binnen acht dagen te beëindigen nadat
de prijswijziging is betekend.
3. Elke klacht met betrekking tot de levering, de conformiteit en zichtbare gebreken, moet binnen acht dagen na
levering worden gemeld aan de verkoper en in elk geval vóór het gebruik of de wederverkoop van goederen.
4. Elke klacht met betrekking tot de factuur moet schriftelijk binnen acht dagen na de factuurdatum, met vermelding van de datum en het factuurnummer, aan de verkoper worden ingediend.
5. Alle facturen van de verkoper zijn contant betaalbaar, tenzij anders overeengekomen.
6. In geval van niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, zal vanaf de vervaldag van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling, vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd zijn. Daarnaast zal er een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het totaalbedrag van de factuur verschuldigd zijn.
7. In geval van annulering van de bestelling, zal de koper ook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de
orderwaarde verplicht zijn te betalen, met een minimum van € 20, onverminderd hogere schadevergoeding.
8. Zolang de geleverde goederen niet zijn betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.
9. In geval van betwisting, zijn alleen territoriaal bevoegd de rechtbanken of de vrederechter van de woonplaats
van de verweerder of van de plaats waarin de verplichtingen werden aangegaan. Belgisch recht is van toepassing.
10. Indien de koper de goederen op de datum die hem werd medegedeeld niet afhaalt, behoudt de verkoper
zich het recht voor om, na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, de overeenkomst als beëindigd te
beschouwen, zonder voorafgaande kennisgeving. Bewaring van de goederen in afwachting van de levering of
afhaling wordt gedaan op de kosten en risico van de koper.
11. Beide partijen kunnen de overeenkomst zonder schadevergoeding beëindigen in geval van onmogelijke
uitvoering als gevolg van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, onder anderen.
12. De verkoper behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege beëindigd te
beschouwen en dit zonder voorafgaande kennisgeving, in geval van faillissement of beruchte insolventie van de
koper.
13. Alle andere invorderingskosten met betrekking tot niet-betaling zijn niet inbegrepen in de forfaitaire schadevergoeding en worden afzonderlijk aangerekend aan de koper.
14. Indien de verkoper zich ertoe verbindt diensten of prestaties te leveren, moet een derde van het bedrag
worden betaald bij de ondertekening van de bestelbon, een derde aan het begin van de diensten of prestaties en
een derde bij levering of voltooiing.
15. In geval van niet-betaling, behoudt de verkoper zich het recht voor om leveringen, diensten of prestaties stop
te zetten.
16. In geval van niet-betaling, behoudt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege
beëindigd te beschouwen en dit zonder voorafgaande kennisgeving, voor het geheel of het nog niet uitgevoerde
deel.
17. De goederen worden verstuurd op risico van de koper, behalve in geval van opzet of grove schuld van de
vervoerder. Transportkosten zijn voor rekening van de koper, tenzij anders vermeld.

LA FERME DES SANGLOCHONS I Chaussée de Namur, 42 - 6840 Verlaine - Tél.: +32(0)61 22 22 33

