Algemene verkoops- en ondernemingsvoorwaarden BVBA Elektro-cox.
Behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke konventie zijn onze verkopen, werken en commerciële transacties door de
volgende voorwaarden geregeld :
1)
2)
3)
4)

5)

6)
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8)
9)
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13)

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.
Onze prijsoffertes, aanbiedingen en tarieven zijn vrijblijvend, en kunnen aldus, op elk ogenblik, zonder voorafgaande
kennisgeving gewijzigd worden. De verkoper is slechts gebonden door zijn schriftelijke aanvaarding van de opdracht.
Al onze goederen zijn verkocht, overgedragen en goedgekeurd in onze magazijnen of ateliers. Zij reizen op het risico van
de bestemmeling, zelfs indien franko geleverd, of indien het vervoer door ons verzekerd wordt.
Onze goederen worden gefaktureerd aan de prijzen in omloop bij de levering. Deze prijzen kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving gewijzigd worden. In geval van verhoging van de lonen, van de prijzen der brandstoffen of eender welke
andere grondstoffen, transportkosten, taksen, behandelingskosten, muntfluktuatie of devaluatie, of enig ander bestanddeel
van de kostprijs, kan de verkoper van rechtswege zonder formaliteit de prijs verhogen volgens de formule: p = P [ a ( s/S) +
b ( i/I ) + c ] waarin a = 0,5 ; b = 0,30 ; c = 0,20 Supplementwerken worden aangerekend aan de prijs op het ogenblik van
de werken in voege, zowel wat leveringen als werkuren betreft.
Elke bestelling van ongewone goederen of van goederen over dewelke wij in onze werkplaatsen niet beschikken zal alleen
uitgevoerd worden naargelang onze mogelijkheden en zonder gewaarborgde leveringstermijn. Daarenboven zal geen straf
voor laattijdige uitvoering eisbaar zijn, behoudens uitdrukkelijk door ons voorzien en aanvaard. De intrekkingsverklaring
van zo’n bestelling zal aanleiding geven tot de betaling van een vergoeding die zal berekend worden naar rato van van de
door ons geleden schade. In ieder geval zal deze vergoeding niet lager zijn dan 20% van de waarde van de verkoop of van
de goederen.
Behoudens tegenstrijdig uitdrukkelijk en schriftelijk beding wordt geen leveringstermijn gewaarborgd en geen bestelling
zal geweigerd kunnen worden wegens overschrijding van de termijn.
Om ontvankelijk te kunnen zijn dient iedere klacht op het adres van het bedrijf, schriftelijk en binnen de acht dagen na
ontvangst van de goederen of na uitvoering van de werken of na ontvangst van de faktuur, te worden gestuurd.
Behoudens tegenstrijdig uitdrukkelijk en schriftelijk beding zijn onze fakturen kontant en zonder disconto betaalbaar.
Bij gebreke aan volledige of gedeeltelijke betaling van een faktuur op haar vervaldag zal het verschuldigde saldo van alle
aan dezelfde klant geadresseerde fakturen onmiddellijk opeisbaar zijn, zelfs indien deze fakturen op termijn betaalbaar zijn,
of indien de klant wisselbrieven op latere vervaldata heeft aanvaard ter betaling van de fakturen.
Elke faktuur die onbetaald blijft op haar vervaldag zal van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling, rente geven
van 10% per maand van de vervaldag af. Onafhankelijk van de afgesproken nalatigheidsinteresten, zal het saldo bedrag van
alle openstaande fakturen bij de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding geven tot de verhoging
van 15% met een minimum van 62 euro. Deze schadevergoeding is bestemd om onze bijkomende organisatiekosten te
dekken, en is vrij door de klant aanvaard.
Het aanvaarden of het afgeven van een wisselbrief door de klant ter betaling van een faktuur brengt geen
schuldvernieuwing met zich mede.
De vordering tot betaling van onze fakturen, evenals de betwistingen betreffende de interpretatie en of de uitvoering van de
tussen beide partijen overeengekomen konventie kunnen uitsluitend beslecht worden door de nederlandstalige rechtbank
van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde bevoegd.
Behoudens andersluidend en schriftelijk beding zijn de algemene voorwaarden hernomen op de dokumenten van onze
klanten in geen geval tegenstelbaar.

