Algemene verkoopvoorwaarden
Versie van 1-2-2013

1.

ONDERWERP

In de Algemene verkoopvoorwaarden (AVV) worden de rechten en plichten van het Bedrijf jegens de Klant beschreven. De
betrokken partijen accepteren deze voorwaarden zonder enig voorbehoud.
2.

BESTELLINGEN

Een bestelling wordt pas definitief geregistreerd nadat de door de Klant gevalideerde gegevens zijn ontvangen door het
Bedrijf. De verkoop wordt beschouwd als gesloten zodra de bestelling is geregistreerd. Het bedrijf behoudt zich het recht
voor elke bestelling van een Klant te annuleren of weigeren ingeval van een geschil over de betaling van een eerdere
bestelling. Kwesties die door medewerkers of vertegenwoordigers worden behandeld, moeten vooraf worden
geaccepteerd.
3.

PRODUCTEN

Het Bedrijf garandeert de klant dat de elementen waaruit de verkochte artikelen bestaan, naar behoren functioneren. De
klant is ervoor verantwoordelijk te controleren of de artikelen onder de gebruikelijke gebruiks-, opslag- en
vervoersomstandigheden fysiek en chemisch compatibel zijn met zijn producten, zonder dat het Bedrijf hiervoor
verantwoordelijk kan worden gesteld. De door het Bedrijf verschafte gegevens zijn alleen ter informatie bedoeld en zijn niet
bindend.
Als onze artikelen worden gebruikt voor het vervoer van producten of materialen waarop landelijke, gemeentelijke of
internationale reglementen van toepassing zijn, is de klant verantwoordelijk voor de naleving hiervan. De klant draagt de
volledige verantwoordelijkheid voor zijn keuzes en voor de eventuele incompatibiliteit van de bestelde artikelen met de
toepasselijke wettelijke eisen.
4.

PRIJZEN

De prijzen van de verkochte artikelen zijn de prijzen die van kracht zijn op de dag waarop de bestelling is geplaatst. De
prijzen zijn in euro en exclusief btw. Voor iedere in Frankrijk bezorgde bestelling worden de prijzen verhoogd met btw. De
prijzen kunnen worden verhoogd met de vervoerskosten die gelden op de dag van bestelling. Het bedrijf behoudt zich het
recht voor de tarieven te allen tijde te mogen wijzigen. Voor iedere bestelling waarvan het totaalbedrag lager is dan € 150
excl. btw brengt het Bedrijf een vast bedrag van € 40 excl. btw in rekening voor de verwerking van de bestelling.
5.

BEZORGING

De producten worden bezorgd op het adres dat de Klant bij de bestelling heeft opgegeven. De leverantietermijnen worden
alleen ter informatie gegeven en kunnen in geen enkel geval leiden tot schadeloosstelling. Schadeclaims zijn alleen geldig
als ze per aangetekende brief binnen acht dagen na ontvangst van de koopwaar zijn ingediend. Ook al worden artikelen
franco verkocht, ze worden vervoerd op risico van de geadresseerde, die ingeval van vertraging, beschadiging of
ontbrekende onderdelen een klacht kan indienen bij het vervoersbedrijf.
6.

BETALING

De betalingen moeten zodanig worden verricht dat het Bedrijf over de bedragen kan beschikken op de vervaldag die op de
factuur wordt vermeld.
De betalingen dienen te geschieden zoals vastgelegd bij het aanmaken van de rekening van de Klant en zonder korting,
tenzij specifiek anders is afgesproken. Het Bedrijf kan vragen contant of vooraf te betalen.
7.

VOORBEHOUD VAN EIGENDOMSRECHT

Het Bedrijf blijft eigenaar van de verkochte goederen totdat deze volledig zijn betaald, zowel de hoofdsom als de
bijkomende bedragen. Wet 80.355 van 12 mei 1980.
8.

RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID

Voor het beslechten van conflicten en geschillen, ongeacht de aard of oorzaak ervan, is alleen de rechtbank van Nantes
bevoegd, zelf als het gaat om een kort geding, een beroep op garantie of pluraliteit van schuldeisers.

