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2960 Brecht
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Aluminiumbewerkingen :
Snijden – Lassen
Plooien – Moffelen
Algemene verkoopsvoorwaarden
Behoudens tegenstrijdige bepalingen, uitdrukkelijk en formeel, en door ons per geschrift bekrachtigd, worden alle verkopen
beschouwd gesloten te zijn onder de clausules en algemene verkoopsvoorwaarden hierna vermeld.
1. De goederen verzonden per spoor of ander vervoer, zelfs franco verzonden, reizen steeds op risico en verantwoordelijkheid
van de koper. De goederen afgenomen in onze werkhuizen of franco thuis besteld door onze wagens moeten onmiddellijk
nagezien worden. Latere klachten hieromtrent worden niet meer aangenomen.
2. Teruggaven en klachten moeten, om geldig te zijn, bij ontvangst der goederen onmiddellijk bekend gemaakt te worden.
3. Alle inningskosten, en dit in de meest uitgebreide zin van het woord voortspruitend uit een laattijdige betaling van de factuur
vallen ten laste van de koper. Iedere vertraging van de betaling brengt voor de koper de verplichting mede van rechtswege en
zonder ingebrekestelling een intrest te betalen van 10 % op jaarbasis , en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding.
4. Bij wanbetaling zal het bedrag van de factuur verhoogd worden met een aangenomen schadeloosstelling van 10% op het
factuurbedrag met een minimum van 25 € onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten, teneinde de verkoper schadeloos te
stellen voor de storing in zijn bedrijf en financiële programmering. Dit beding blijft van toepassing ook wanneer een wissel
geaccepteerd werd. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de factuur.
5. Wij wijzen alle aankoopvoorwaarden af, die op documenten, uitgaande van de klant voorkomen. Alleen onze algemene
verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.
6. Elke bestelling aan onze vertegenwoordiging overgemaakt is enkel geldig onder voorbehoud van onze aanvaarding.
7. De aangeduide leveringstermijnen zijn niet bindend, in geen geval kan de eventuele vertraging aanleiding geven tot
schadeloosstelling van onzentwege of tot vernietiging van de bestelling.
8. Voor alle geschillen en betwistingen is alleen de rechtbank van Antwerpen bevoegd
De Bvba ALU-COATING garandeert de deugdelijke uitvoering van het volledige procedé van de haar toevertrouwde materialen.
Echter kan de BVBA ALU-COATING nooit aansprakelijk worden gesteld voor de al dan niet zichtbare gebreken en
tekortkomingen in de haar toevertrouwde materialen zelf, ongeacht of deze gebreken en tekortkomingen enige nadelige invloed
hebben op de door BVBA ALU-COATING aangebrachte poedercoating.
Het is en blijft de exclusieve verantwoordelijkheid van de opdrachtgever de aan de BVBA ALU-COATING toevertroouwde
materialen te verifieren op hun deugdelijkheid en/of geschiktheid voor het procedé van poedercoating, zonder dat deze
verantwoordelijkheid kan overgedragen worden aan de
BVBA ALU-COATING.
Conditions générales de vente
Nous considérons toutes ventes conclues sous les clausules des conditions générales ci-après, sauf stipulation contraire et
formelle écrite par nous.
1. Les marchandises expédiées par chemin de fer ou autre transport voyagent toujours même franco, aux risques et périls de
l’acheteur. Les marchandises reprises dans nos ateliers ou livrées franco domicile par nos camions doivent être verifiées
immédiatement . Nous n’accepeterons à ce sujet aucune réclamation tardive.
2. Les réclamations et retours ne sont valables que s’ils se font à réception des marchandises.
3. Tous frais d’encaissement quelconques découlant d’un paiement tardif de cette facture seront à la charge de l’acheteur.
Chaque retard dans le paiement entraine pour l’acheteur l’obligation de plein droit et sans mise en demeure de payer un intérêt
de 10% sur base anuelle outre les dommages éventuels.
4. En cas de non-paiement à l’échéance le montant de la facture sera majoré de 10% au montant de la facture avec un minimum
de 25 € sans diminuer en rien les frais de justice et d’éxécution, afin de dédommager le vendeur pour la perturbation de son
entreprise et de ces services financiers. Les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu’au paiement complet de la
facture.
5. Nous déclinons formellement les conditions générales d’achats figurant sur les lettres et documents émanant de nos clients,
seule notre conditions générales de vente sont applicables.
6. Toute ordre à nos réprésantants est uniquement valable sous réserve de notre accord.
7. Les délais de fourniture ne sont indiqués qu’à titre indicatif. Un retard éventuel ne pourrait donner lieu à des indemnités de
notre part, ni à l’annulation de cette commande.
8. Pour toutes contestations le tribunal d’Anvers est compétent.
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