ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Art 1. Al onze verkopen, leveringen, werken en diensten geschieden onder de algemene voorwaarden hierna
vermeld. Andersluidende voorwaarden van de klant worden principieel niet aanvaard en kunnen pas gelden
na voorafgaandelijke en schriftelijke aanvaarding.
Art 2. Prijsafspraken zijn exclusief btw en/of taksen en slechts geldig gedurende de vermelde termijn.
Art 3. Uitgevoerde opdrachten zijn “af fabriek”. Afgeleverde producten voor verwerking zijn onder voorbehoud van
controle, naderhand “in fabriek”. Transport, tenzij anders overeengekomen en bevestigd op de orderbevestiging, zowel brengen als leveren, zijn ten laste en geschiedt op risico en verantwoordelijkheid van de klant.
Transporten door “De Kemphaan” zonderen uit op deze regel.
Art 4. De ontvangen goederen, ter verwerking door “De Kemphaan”, worden steeds in ontvangst genomen onder
voorbehoud van nazicht en controle. Bij controle worden anomalieën zo snel mogelijk aan de klant medegedeeld. Bij anomalieën vervallen meteen alle overeenkomsten betreffende het geleverde en dienen deze
terug te worden bedongen. De desbetreffende goederen blijven intussen opgeslagen op risico van de klant.
Art 5. Mondelinge toeleveropdrachten worden bij levering definitief.
Indien gewenst kan een orderbevestiging door “De Kemphaan”, vermeldend de overeengekomen voorwaarden, opgemaakt worden.
1. Op de orderbevestiging eventueel vermelde levertijden zijn alleen ter informatie en kunnen geen onderwerp
uitmaken van schadeclaims of niet betaling van een factuur of een gedeelte ervan. Overmacht, hoe dan
ook ontstaan, ontheft “De Kemphaan” van de verplichting tot levering.
2. De opdrachtgever of koper is gebonden aan de inhoud van bedoelde orderbevestiging en/of factuur. Bij niet
akkoord dient de mededeling ervan zo snel mogelijk onze diensten te bereiken, en schriftelijk bevestigd te
worden binnen de 8 dagen volgend op de datum van de orderbevestiging en/of factuur.
Art 6. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Hamme, netto en zonder korting. Het aanbieden van wissels wijzigt
de plaats van betaling niet. Het trekken van wissels of welke andere regeling ook, brengt geen schuldvernieuwing, noch een afwijking van de bepalingen van de overeenkomst mee.
Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een intrest gelijk aan de wettelijke intrestvoet, verhoogd met vijf procentpunten per
jaar, tot de volledige betaling. Bovendien worden bij wijze van forfaitaire schadevergoeding het bedrag van
de factuur die daags na de vervaldag onbetaald is gebleven, automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling met 10% verhoogd en dit met een minimum van € 25,00.
Art 7. Facturen aan nieuwe klanten dienen bij afhaling of levering contant betaald te worden.
Art 8. Betwistingen gebeuren voor het Vredegerecht te Hamme of de rechtbanken te Dendermonde.

