Algemene verkoopsvoorwaarden

1. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle orders en
bestellingen die ‘Steel-Design’ toekomen. Door het plaatsen van een order of
bestelling verklaart de klant zich zonder voorbehoud akkoord met de algemene
verkoopsvoorwaarden.
2. De ondertekening van een bestelbon door de koper, geldt als een voor hem
bindend aanbod, waarvan de verbreking een schadevergoeding t.b.v. 30% van
de prijs blootstelt. Het enkel opnemen van een bestelling bindt de verkoper niet,
die vrij blijft deze geheel of deels, al dan niet te aanvaarden. Deze worden slechts
definitief na schriftelijke aanvaarding tot levering door de verkoper.
3. De storting van een voorschot kan niet beschouwd worden als een aanvaarding
door de verkoper, die zich het recht voorbehoud dit voorschot terug te storten,
zonder intresten.
4. Alle taksen, rechten en bijkomende kosten toepasselijk op de goederen, bij de
aflevering en ook later, blijven ten laste van de koper.
5. Aanduidingen of prijzen in catalogi, folders, op diskettes e.d. zijn slechts ten
indicatieve titel.
6. Alle facturen van ‘Steel-Design’ zijn contant betaalbaar. Zo betalingstermijnen
worden toegekend aan de klant, zal bij niet-betaling van één factuur op de
vervaldag, het totale bedrag onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar zijn. Elke
op de vervaldag niet-betaalde som wordt van rechtswege, en zonder
voorafgaandelijk ingebrekestelling verhoogd met een verwijlintrest van 12% per
jaar , vanaf de vervaldag, en een schadevergoeding van 10% met een minimum
van € 60,00.
7. De verkoper blijft eigenaar van het geleverde goed tot de volledige betaling van
de prijs. Het risico gaat over op de koper vanaf het moment van de levering.
8. De goederen reizen op risico van de koper. De koper is verplicht de goederen bij
aankomst te keuren en onmiddellijk de vervoerder in kennis te stellen van
eventuele schade of verlies. De koper is verantwoordelijk voor de persoonlijk
ongevallen , alsmede de schade aan alle goederen, welke zich zouden voordoen,
wanneer door hu toedoen de verkoper de koopwaar, op moeilijke en gevaarlijke
plaatsen, o.a. trappen, kelders en zolders, dienen te brengen.
9. Leveringstermijnen zijn slechts bij benadering aangegeven en vertraging kan
aldus geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de
overeenkomst.
10. Ingeval van klachten, dienen deze aangetekend verstuurd te worden naar het
adres van de maatschappelijke zetel en dit binnen de acht dagen na levering van
de koopwaar en/of de factuur. De verkoper is niet aansprakelijk voor welke
schade ook, die ontstaat doordat gebruikers niet de veiligheidsnormen,
voorschriften en normale voorzichtigheidsregels in acht nemen.
11. Ingeval van schade of defect aan de geleverde goederen dient men zich te
richten tot de waarborgvoorwaarden van onze leverancier, fabrikant of invoerder
waarbij geen schadevergoeding noch enige aansprakelijkheid van welke aard
ook aan ons kan worden opgelegd.
12. Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheerst door het
Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd kennis
ervan te nemen.

