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Algemene verkoopsvoorwaarden
 

ALGEMENE VOORWAARDEN AWOUTERS

 
1.         Aanvaarding van de algemene voorwaarden
1.1.      De geleverde goederen en de gepresteerde diensten worden respectievelijk enkel verkocht, verhuurd of geleverd onder

aanvaarding door de klant van onze algemene voorwaarden, zoals hieronder vermeld, met uitsluiting van alle andere voorwaarden,
tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk door Awouters werd afgewerken.

1.2.      De klant met wie éénmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, verklaart zich ermee akkoord, dat deze
voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op vervolgbestellingen of nieuwe door hem met Awouters te sluiten
overeenkomsten.

 
2.         Bestellingen/annulatie
2.1       Ingeval Awouters na bevestiging van de opdracht en voor de aflevering omstandigheden verneemt waardoor de afspraken niet

meer voldoende verzekerd lijken, dan heeft Awouters het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen desgevallend om de
overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de klant.

2.2       In elk geval van annulatie van de bestelling/opdracht is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30%
van de waarde van de bestelling met een minimum van 2.500,00 EURO, onverminderd de mogelijkheid voor Awouters om een
hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen.

 
3.         Levering/Uitvoering
3.1       De leverings/uitvoeringstermijnen hebben een indicatief karakter en verbinden Awouters niet.
3.2       De klant verbindt zich ertoe om er zorg voor te dragen dat zijn woning of lokalen toegankelijk zijn zonder dat er nog externe

ingrepen dienen te gebeuren, zo niet worden de hieruit voortvloeidende kosten doorgerekend door de klant  
3.3       Indien er goederen door Awouters vervoerd worden, gebeurt dit op kosten en op risico van de klant, die alle risico’s aan dewelke

de goederen zouden kunnen blootstaan, draagt vanaf het sluiten van de overeenkomst.
 
4.         Overmacht

Wanneer ten gevolge van overmacht of onvoorziene omstandigheden Awouters niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst
binnen redelijke termijn uit te voeren, behoudt Awouters zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen of om de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat hiervoor door de klant enige schadevergoeding vanwege Awouters kan
gevorderd worden.

 
5.         Betaling. 
5.1       Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling conventionele intrest verschuldigd à rato van de

wettelijke rentevoet vermeerderd met 5% per jaar en dit vanaf de vervaldag, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% van
het factuurbedrag, onverminderd de mogelijkheid voor Awouters om een hogere schadevergoeding te bewijzen.

5.2       Betalingen worden toegerekend als volgt: eerst op de deurwaarders- & gerechtskosten, vervolgens op de op het ogenblik van de
betaling vervallen zijnde verwijlintresten en tenslotte op de hoofdsommen, de oudste eerst.

5.3       In geen enkel geval, tenzij mits uitdrukkelijk geschreven overeenkomst, wordt schuldvergelijking aanvaardt met bedragen die
Awouters aan de klant zou verschuldigd zijn.

 
6.         Eigendomsvoorbehoud
6.1       Bij verkoop behoudt Awouters de eigendom van de goederen tot na de volledige betaling van de hoofdsom en desgevallend

verschuldigde intresten, schadevergoeding & alle hierboven aangehaalde kosten.
6.2       Bij niet-betaling zal Awouters bijgevolg gerechtigd zijn de goederen terug te vorderen.
            Zo van dit terugnamerecht gebruik maakt, wordt de overeenkomst automatisch en van rechtswege geacht te zijn ontbonden

lastens de klant. In dat geval is de klant hoe dan ook een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair geraamd wordt op 30% van
de waarde van de bestelling met een minimum van 2.500,00 EURO, onverminderd  het recht van Awouters om een hogere schade
te bewijzen en te vorderen.

 
7.         Klachten - Zichtbare gebreken – Verborgen gebreken - Garantie
7.1       Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk en schriftelijk bij levering te worden meegedeeld.
7.2       De klant is op straffe van verval van garantie gehouden om het verborgen gebrek binnen de 3 dagen na de vaststelling van het

gebrek en alleszins vóór enig gebruik, wijziging of herstelling plaatsvindt, per aangetekende brief aan Awouters mede te delen.
7.3       Zo de klant recht heeft op enige schadevergoeding uit hoofde een gebrek in levering van diensten, dan is die schadevergoeding

beperkt tot het bedrag dat Awouters voor die diensten of goederen zou factureren of gefactureerd heeft.
            De klant heeft hoe dan ook geen recht op vergoeding van enige andere directe of indirecte schade, welke ook de oorzaak weze.
7.4       De garantie die Awouters verstrekt is steeds beperkt tot de garantie die wordt verstrekt door de leveranciers van Awouters.

 
8.         Uitdrukkelijk ontbindend beding
8.1       Awouters behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden

in geval er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en/of liquiditeitspositie van de klant in gevaar
gebracht.
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            In dat geval is de klant hoe dan ook een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair geraamd wordt op 30% van de waarde van de
bestelling met een minimum van 2.500,00 EURO, onverminderd  het recht van Awouters om een hogere schade te bewijzen en te
vorderen.

8..2      Alleszins wordt de overeenkomst geacht van rechtswege ontbonden te zijn lastens de klant ingeval van diens faillissement,
overlijden, kennelijk onvermogen of welkdanige andere vorm van samenloop ontstaan met andere schuldeisers van de klant.

 
9.         Bevoegde rechtbank. Toepasselijk recht. Plaats van uitvoering van de verbintenissen
9.1       Voor alle geschillen waarbij Awouters betrokken is, zijn énkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Awouters

bevoegd, onverminderd het recht van Awouters om als aanlegger een procedure aanhangig te maken voor een rechtbank die
bevoegd is overeenkomstig het gemeen recht.

9.2       Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht toe.
9.3       Alle vorderingen die uit deze overeenkomst voortvloeien dienen aanhangig gemaakt te worden bij de bevoegde rechtbank binnen

de 3 maanden na het ontstaan van de vordering en dit op straffe van verval.

 

 


