
ALGEMENE VOORWAARDEN

Gelding
Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden tussen de partijen, tenware dat er schriftelijk zou worden afgeweken. 

Het Contract

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt elke overeenkomst tussen AUTO & BANDENCENTRUM VAN BUYNDER en haar klant met betrekking 
tot o.m. de verkoop van wisselstukken, het onderhoud en de herstelling van voertuigen beheerst tot de hiernavolgende algemene voorwaarden. De 
klant verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. 

Beschrijvende stukken

Alle gegevens welke voorkomen in catalogi hebben slechts een indicatieve waarde. Ze hebben slechts een bindend karakter wanneer er uitdrukkelijk 
naar wordt verwezen in de overeenkomst.
Alle documenten blijven eigendom en kunnen niet zonder onze toelating worden nagemaakt. 

Prijzen

Onze prijzen zijn euro berekend. Ze hebben betrekking op goederen welke worden verzonden van ons adres te Sint-Niklaas. 
De aangeduide prijzen zijn deze die vastgesteld werden op het ogenblik dat het contract tot stand kwam. Indien onze leveranciers de prijzen en kosten 
van het producten verhogen gedurende het tijdsbestek verlopend tussen de vermelde datum en eventuele leveringsdatum, worden de prijzen en 
verkoopsvoorwaarden van de lopende opdrachten en contracten op elk moment en zonder voorafgaandelijke verwittiging van ons gewijzigd. Elk 
gedeelte van een contract of opdracht dat op de dag van een dergelijke wijziging nog niet is uitgevoerd, zal worden uitgevoerd op basis van de nieuwe 
kosten en prijzen zonder dat de koper het recht van opzegging of annulering zal hebben. 
Deze clausules zijn bij de aangeduide prijzen gevoegd om er een onafscheidelijk deel van te vormen, zodat de toepassing ervan geenszins als een 
prijsverhoging kan worden aanzien, doch als een contractuele aanpassing. 

Levering 

De gegevens welke wij verschaffen nopens de leveringstermijn zijn bedoeld als richtlijn. Wij garanderen derhalve geen levering op een vastgestelde 
dag. Mocht de levering niet gebeurd zijn op de aangegeven datum, verbindt onze firma zich ertoe te leveren binnen de 45 dagen welke volgen op deze 
waarop onze klant ons schriftelijk in gebreke heeft gesteld. 
Indien een geval van heirkracht de uitvoering van een opdracht onmogelijk maakt, zullen de verzendingsdata verschoven worden met een tijdsruimte 
gelijk aan die welke de verzending heeft verhinderd. Onze firma behoudt zich tevens het recht voor de bestelling te annuleren voor het nog niet 
uitgevoerde gedeelde. Zonder een limitatieve opsomming te willen geven noemen wij als geval van heirkracht: werkstakingen, ongevallen, breuk aan 
machines of hun onderdelen, gebrek aan materiaal, aan arbeidskrachten, aan transportmogelijkheid en in het algemeen alle omstandigheden ontstaan 
bij onze leveranciers, bij onze verkopers, bij onszelf of onderweg, welke het normale fabricageproces of vervoer in de weg staan. 

Betalingsvoorwaarden

Alle facturen uitgedrukt in EURO zijn betaalbaar in Sint-Niklaas, tegen contant en van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op ten 
laatste de 15e dag na ontvangst van de goederen aan de koper. 
Ingeval een factuur op haar vervaldatum geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de klant ertoe gehouden om boven de verschuldigde hoofdsom 
en zonder voorafgaande ingebrekestelling aan onze firma te betalen. 

Een rente berekend aan 12% per jaar vanaf de vervaldag voor het door onze firma ingevolge vertraging in betaling geleden renteopbrengst 
en omloopsnelheidsverlies;
Een bedrag van 10% aan de verschuldigd gebleven hoofdsom, doch minstens groot 50 EURO, dit ten titel van strafbeding, overeenkomstig 
artikel 1226 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, teneinde stipte betaling te verzekeren en ter vergoeding van de door onze firma 
geleden schade ingevolge verhoogde beheerskosten, m.u.v. de kosten nodig om tot gerechtelijke inning te komen. 

Bij wanbetaling blijft het geleverde materiaal onze eigendom totdat de goederen volledig betaald zijn. 
Iedere vertraging in betaling, om welke reden ook doet van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling alle nog openstaande 
schuldvorderingen eisbaar worden. 
Ingeval van wanbetaling houden wij ons het recht voor om de uitvoering van alle lopende te schorsen en het koopcontract te vernietigen. 

Klachten

De koper moet eventuele klachten indienen binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen. 
Klachten vanwege de koper verhinderen niet dat de factuur betaalbaar wordt op de vervaldag.

Bevoegdheid 

Ingeval van betwisting zijn uitsluitend bevoegd de Rechtbanken in wiens rechtsgebied onze firma gelegen is.
Het staat onze firma echter vrij eventuele betwistingen, niettegenstaande vorig beding, te brengen voor de natuurlijke rechter van de koper. 


