FACTUURVOORWAARDEN
Behoudens anders luidende bedongen voorwaarden in onze verkoopsovereenkomst zijn de
hiernavolgende voorwaarden van toepassing op al onze handelsbetrekkingen met het cliënteel.
1. Tenzij andersluidend schriftelijk beding, worden klachten betreffende de levering van materialen
en uitgevoerde werken of de opstelling of inhoud van de facturen, alleen aanvaard als deze per
aangetekend schrijven werden gemeld binnen de 30 dagen na levering of na ontvangst van de
factuur. Het gebruik van de goederen, zelfs gedeeltelijk, van het werk van de aannemer houdt
automatisch de aanvaarding ervan in.
2. Onze facturen zijn contant betaalbaar, binnen de veertien dagen na de factuurdatum, tenzij een of
ander uitstel uitdrukkelijk is overeengekomen. We behouden ons het recht voor elke
overeenkomst van levering of prestatie te verbreken of de uitvoering van onze eigen
verplichtingen op te schorten, naargelang de omstandigheden, indien de klant achter is met zijn
betalingen.
3. Ingeval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag zal, na ingebrekestelling, een
nalatigheidsintrest aangerekend worden van 12% op jaarbasis. Ingeval van niet-betaling op de
vervaldag behoudt de verkoper zich bovendien het recht om een forfaitaire schadevergoeding te
eisen van 5% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 40,00 euro en een maximum
van 1.860 euro. Als de koper recht heeft op een betaling vanwege de verkoper, bijvoorbeeld
vanwege een vergissing in de factuur, heeft de koper eveneens recht op een nalatigheidsintrest
van 12% op jaarbasis, alsook een forfaitaire vergoeding van 5% van het bedrag dat aan de koper
verschuldigd is, met een minimum van 40,00 en een maximum van 1.860 euro.
4. Indien de verkoper niet voldaan heeft aan zijn verplichting om binnen de overeengekomen
termijnen te leveren, verzoekt de koper hem de levering te verrichten binnen een aanvullende
termijn die gezien de omstandigheden passend is. Als de verkoper de levering niet verricht binnen
de aanvullende termijn, heeft de koper het recht om de overeenkomst te beëindigen.
5. Reis- en verplaatsingsuren worden gefactureerd aan het normale uurloon, en verplaatsingskosten
aan kostprijs, zoals aangeduid in de offerte.
6. De eventuele verantwoordelijkheid van de maatschappij voortspruitend uit herstelling, is strikt
beperkt tot de gevolgen van een grove beroepsfout in de uitvoering van het werk genoemd
factuur, zonder mogelijkheid van uitbreiding, hetzij tot de stukken die niet tot haar geleverd
werden, hetzij tot de werking van het geheel van een toestel of tot de mechanismen die niet
begrepen waren in de herstelling.
7. De koper is gebonden elke fout te melden die zou kunnen voorkomen op de fakturen die de
leverancier hem stuurt voor wat betreft de B.T.W.-voet en de toepassingsmodaliteiten van deze.
Dit betreft vooral de toepassing van het hele of verminderde B.T.W.-percentage, alsook de
toepassing van het artikel 20 van het K.B. nr. 1 B.T.W. waarin de overdracht van de betaling
van de B.T.W. in hoofde van de B.T.W.-plichtige klanten die periodieke aangiften moeten
doen voorzien wordt.
8. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot na de betaling ervan door de klant.
9. Veranderingen aan de installatie zonder medeweten van de verkoper ontslaat deze van elke
verantwoordelijkheid.
10. In overeenstemming met het wetboek van economisch recht heeft de klant het recht om het
contract te herroepen binnen een termijn van veertien(14) kalenderdagen na het sluiten van het
contract. De klant dient hiervoor het formulier voor herroeping in te vullen(te verkrijgen op
aanvraag). Herroepingsformulier

