Algemene Verkoopsvoorwaarden EURO-SERRE NV

-Artikel 1- Toepassingsgebied
1.1 Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de factuur of
de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn
enkel de hieronder vermelde voorwaarden van toepassing.
1.2 Bij eventuele interpretatieproblemen omtrent de algemene
verkoopsvoorwaarden, heeft de Nederlandse tekst voorrang.
-Artikel 2- Offertes, totstandkoming overeenkomst
2.1 De offertes van Euro-Serre Nv gelden behoudens
uitdrukkelijk andersluidend beding gedurende negentig (90
dagen) en kunnen op ieder ogenblik door Euro-Serre Nv worden
ingetrokken of gewijzigd zolang Euro-Serre Nv geen aanvaarding
van de offerte heeft ontvangen.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand wanneer Euro-Serre Nv
de schriftelijke (per brief, fax of mail) en voorbehoudsloze
aanvaarding van de nog geldige door haar opgemaakte offerte
heeft ontvangen. Aanvaarding van een offerte impliceert
aanvaarding van onderhavige voorwaarden.
2.3 Indien Euro-Serre Nv een order ontvangt anders dan door
de schriftelijke aanvaarding van een eerder door haar
opgestelde offerte, zoals bijvoorbeeld telefonisch, per fax of per
mail geplaatste bestellingen, komt een overeenkomst eerst tot
stand wanneer Euro-Serre Nv, door middel van een
orderbevestiging, het order heeft aanvaard.
-Artikel 3- Prijzen
3.1 Alle prijzen worden uitgedrukt in euro.
-Artikel 4- Uitvoering overeenkomst
4.1 De klant is gehouden Euro-Serre Nv alle noodzakelijke en
nuttige informatie te verschaffen die nodig is om het order uit
te voeren. Indien de klant nalaat gevolg te geven aan een
verzoek om bijkomende informatie, is Euro-Serre Nv gerechtigd
haar werkzaamheden tijdelijk op te schorten totdat deze
informatie wordt verschaft. Euro-Serre Nv heeft geen enkele
verplichting om de juistheid van de door de klant aangeleverde
gegevens na te gaan. Euro-Serre NV kan in voorkomend geval
de kosten doorrekenen die zijn ontstaan door onjuiste of
onvolledige informatie.
4.2 Indien de bestelde constructie door onze diensten geplaatst
wordt dient de ondergrond waterpas en vrij van obstakels te
zijn. Voor constructies tegen een muur moeten de betreffende
muren recht, haaks en vrij van obstakels zijn. Voor kleine
aanpassingen (maximum 1uur) wordt een meerprijs van
€55/uur/persoon incl. BTW aangerekend.
4.3 De toegang tot de leverlocatie mag niet belemmerd worden
door obstakels. Euro-Serre Nv kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor eventuele schade veroorzaakt aan beplanting,
ondergrond, installaties op de locatie ed.
4.4 Euro-Serre Nv zal de goederen leveren en lossen op de door
de klant (of zijn aangestelde) aangeduide plaats op de locatie.
Indien Euro-Serre Nv evenwel van mening is dat voormelde
plaats niet geschikt is, heeft Euro-Serre Nv het recht de
goederen te leveren en lossen op de naar best vermogen
oordeelbare plaats op de locatie. Euro-Serre Nv kan voor
eventuele schade, ontstaan na levering, niet aansprakelijk
worden gesteld.
-Artikel 5 – Termijnen
5.1 De levertermijnen worden gegeven ter informatie en geven
nooit recht op schadevergoeding. Zij zullen geen aanleiding
geven tot vernietiging van de overeenkomst.
-Artikel 6- Betaling, interesten en eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle facturen zijn contact betaalbaar tenzij anders werd
bedongen.

6.2 Bij niet-betaling van de factuur zijn vanaf de vervaldag van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling
verwijlintresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest.
6.3 Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven
zij eigendom van de verkoper.
6.4 Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om
verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
6.5 Facturen moeten op voorhand aangevraagd worden.
-Artikel 7- Klachten
7.1 Het protest tegen de factuur dient schriftelijk (per brief, fax
of mail) te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum.
Men wordt verzocht steeds de factuurnummer te vermelden.
7.2 Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken
aan de geleverde producten of uitgevoerde werken moeten ons
toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor
het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
7.3 Klachten met betrekking tot verborgen gebreken aan de
geleverde producten of uitgevoerde werken moeten op straffe
van verval binnen een termijn van dertig dagen na de levering/
dienstverrichting schriftelijk (per brief, fax of mail) aan EuroSerre Nv worden meegedeeld.
7.4 Met laattijdig meegedeelde klachten kan geen rekening
worden gehouden.
7.5 Het formuleren van enige klacht door de klant geeft deze
niet het recht om over te gaan tot opschorting van zijn
verplichting tot betaling.
-Artikel 8- Waarborg en aansprakelijkheid
8.1 Iedere vorm van advies of aanbevelingen betreffende de
goederen, de levering of ander advies, bindt Euro-Serre Nv niet
tot enige vorm van aansprakelijkheid, schadevergoeding of
garantie.
8.2 De aansprakelijkheid van Euro-Serre Nv vervalt van zodra de
klant wijzigingen heeft aangebracht of laten aanbrengen aan de
geleverde goederen en/of de geleverde goederen heeft
verwerkt of laten verwerken.
8.3 Euro-Serre Nv is niet aansprakelijk voor gelijk welke schade
die het gevolg is van abnormaal gebruik van de geleverde
goederen door de klant.
-Artikel 9 – Splitbaarheid
9.1 Indien een van de bepalingen van deze voorwaarden
ongeldig, nietig of niet tegenstelbaar verklaard zou worden,
heeft dit geen gevolg voor de overige bepalingen van deze
voorwaarden. Partijen verbinden zich ertoe in dergelijke
situatie een nieuwe bepaling te onderhandelen waarvan de
inhoud zo nauw mogelijk aansluit bij de geest van de eerder
opgenomen bepaling.
-Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
10.1 Het Belgisch recht is van toepassing op deze
overeenkomst.
10.2 Bij eventuele geschillen is alleen rechtbank van het
gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Tongeren
bevoegd.
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