ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BV Devlieghere Jens
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn uitsluitend deze algemene
voorwaarden van toepassing op de overeenkomst tussen BV Devlieghere Jens en de cocontractant. Indien er een andersluidende overeenkomst wordt opgesteld, blijven huidige
algemene voorwaarden van suppletieve toepassing. De algemene voorwaarden worden door de
co-contractant aanvaard welke ook zijn algemene voorwaarden zijn.
Verkoopsvoorwaarden uitgaande van de koper zijn volstrekt nietig, tenzij de verkoper deze
schriftelijk en uitdrukkelijk heeft goedgekeurd.
Art. 1

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum, netto zonder
korting, tenzij een andere vervaldatum wordt vermeld op de factuur.

Art. 2

Alle klachten dienen te worden gemotiveerd, en dienen binnen de acht dagen na ontvangst van de
goederen te zijn geformuleerd en bevestigd per aangetekend schrijven. Na verloop van deze termijn
worden geen klachten meer aanvaard uit hoofde van geleverde goederen.

Art. 3

In geval van betwisting zijn enkel en alleen de rechtbanken bevoegd van het arrondissement waarin
onze maatschappelijke zetel gevestigd is.

Art. 4

In geval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur, zal het bedrag ervan zonder dat een
voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is, vermeerderd worden met een verhoging van 10%, dit met
een minimum van 50 euro en een maximum van 2500 euro, en dit bij wijze van conventioneel
strafbeding, zonder dat deze bepaling een beletsel wordt voor de eventuele toepassing van artikel 1244
B.W. ten gunste van de schuldenaar. Tevens zal een nalatigheidsintrest van 15% verschuldigd zijn
vanaf de vervaldag tot de dag van de volledige betaling, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

Art. 5

Indien een factuur op de vervaldag niet volledig betaald wordt, is de Verkoper gerechtigd om alle
leveringen te staken zonder enige formaliteit en/of alle of enkele met de Koper afgesloten contracten als
van rechtswege verbroken te beschouwen onverminderd het recht van verkoper op schadevergoeding.
Geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper zolang zij niet zijn betaald. Ook in geval van
faillissement, concordaat of gerechtelijk akkoord zullen de goederen eigendom blijven van de verkoperleverancier, dewelke deze te allen tijde kan terugvorderen, los van een eventuele vordering met
betrekking tot de gefactureerde bedragen, de geleden schade en eventuele kosten.

Art. 6

Zolang de koopprijs, inclusief alle toebehoren, niet volledig betaald is door de Koper, blijven de
geleverde producten eigendom van de Verkoper, en is het de Koper verboden om de goederen
onroerend door incorporatie te maken, verder te verkopen of alleszins te vervreemden. Het risico gaat
over op de Koper bij de contractsluiting.

Art. 7

Terugzending van de goederen mag slechts geschieden mits voorafgaand schriftelijk akkoord van de
Verkoper.

Art. 8

De taksen, heffingen en in- en uitvoerrechten zijn voor rekening van de Koper. Alle verhogingen van
rechten, taksen en/of heffingen die de grondstoffen van het verkochte product of het product zelf zouden
kunnen belasten, zijn ten laste van de Koper vanaf de datum van hun inwerkingtreding.

Art. 9

Goederen die gratis verkregen worden genieten van geen enkele vorm van garantie.

Art. 10 Keuring of herkeuring van elektrische installaties is ten laste van de klant, elektrische schema’s kunnen
op aanvraag worden verkregen.
Art. 11 Hijswerk voor het leveren van een spa of swimspa, houdt enkel in, de huur van de kraan. Vergunningen,
afzetten van de straat, signalisatie en/of extra rijvlakken zijn steeds ten laste van de klant.
Art 12 Bij het “in de grond” plaatsen van een spa of swimspa is Bv Devlieghere Jens niet verantwoordelijk
voor de drainage – afvoer – leegpompen van de put waar de spa of swimspa zich in bevind. Schade door
ondergelopen/waterschade van de spa of swimspa is nooit ten laste van BV devlieghere Jens. De klant
moet de nodige voorzorgen nemen en is hiervoor verantwoordelijk.

