ALGEMENE VOORWAARDEN

De offerte is 1 maand geldig. Bij annulatie van de bestelling gaat het
voorschot verloren. Alle facturen, behoudens schriftelijke
overeenkomst, dienen contant betaald te worden. Facturen niet
betaald op vervaldag geven van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een interest op van 12 %, met een minimum van
25 €, onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eventuele
klachten kunnen slechts in onderzoek genomen worden, indien zij
schriftelijk ingediend worden binnen de acht dagen na levering. De
eventuele kortingen of promoties vervallen bij niet betalen binnen de
opgegeven termijn.

De geleverde of geplaatste goederen blijven eigendom van de
verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling. De koper
draagt vanaf het ogenblik van de levering de aansprakelijkheid en het
risico voor elke schade veroorzaakt aan en door de geleverde
koopwaar, verlies en diefstal inbegrepen.
De koper mag in geen geval deze goederen aan derden verpanden of in
eigendom overdragen zolang de goederen niet volledig betaald zijn. In
geval van betwisting of geschillen zijn alleen de rechtbanken van het
rechtsgebied van Brugge bevoegd.
Door zijn bestelling verbindt de opdrachtgever zich definitief en kan hij
ze niet meer herroepen.
De leveringstermijn wordt slechts opgegeven bij wijze van inlichtingen
en kan in geen geval geëist worden. Tevens kan geen enkele bestelling
wegens het verstrijken van de leveringstermijn eenzijdig geannuleerd
worden. Wanneer wij ten gevolge van overmacht niet in de
mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij
ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige
schadevergoeding kan geëist worden.
De klant zorgt dat de toegang naar de woning bereikbaar is via vaste
en effen grond. De goederen worden geplaatst op gelijkvloers, indien
er trappen aanwezig zijn dient de klant in te staan voor een lift die
conform de te plaatsen goederen is gekeurd.

In geval dat voor de levering de btw-voet bij ministerieel besluit gewijzigd
wordt, zal de btw-voet vermeld op de bestelbons aan de nieuwe voet
aangepast worden.

