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ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de goederen hetzij contant, hetzij met
gewaarborgde cheque te betalen bij afhaling.
Voor contractanten dienen de facturen betaald te
worden 30 dagen na factuurdatum.
Artikel 2
Om geldig te zijn, moet elke klacht, zowel wat
betreft de goederen als de factuur, ons binnen de
48 uren per aangetekend schrijven toekomen.
Artikel 3
Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor alle
mogelijke risico’s waaraan een voertuig kan
blootgesteld worden zoals brand, diefstal,
inbraak, overheidsbekeuring, hagelschade,
waterschade en dergelijke (niet beperkende lijst),
indien het voertuig ons niet werd toevertrouwd
door overhandiging van de sleutels tijdens de
normale openingsuren.
Artikel 4
Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor alle
mogelijke risico’s waaraan een voertuig kan
blootgesteld worden zoals brand, diefstal,
inbraak, overheidsbekeuring, hagelschade,
waterschade en dergelijke (niet beperkende lijst),
bij een voertuig dat door ons of door de klant op
de openbare weg geparkeerd werd.
Artikel 5
Voor werkzaamheden die langer duren dan de
beloofde termijn, kan de klant geen enkel recht
doen gelden.
Artikel 6
Bij niet-betaling van de factuur op haar vervaldag,
is door het verstrijken van de termijn en zonder
voorafgaande verwittiging een nalatigheidsintrest
van 16 % per jaar verschuldigd.

Auto-aanpassingen. Herwin je mobiliteit.

Bovendien, zonder nadeel aan de rechten
van de schuldenaar uitstel van betaling te
bekomen op grond van artikel 1244 van het
Burgerlijk Wetboek, zal de schuldenaar die
in gebreke blijft van rechtswege een forfaitaire
schadevergoeding van 15 % van het bedrag van
de factuur met een minimum van € 25,00
verschuldigd zijn, te betalen 15 dagen na de
ingebrekestelling per gewoon schrijven, voor het
nadeel voortvloeiend uit de laattijdige
uitvoering van de verplichting van betaling en
voor de buitengerechtelijke onkosten.
De eventuele gerechtelijke intresten en
gerechtskosten zijn hier niet inbegrepen.
Enkel de betalingstermijnen opgenomen in deze
verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing, zelfs
indien anders voorzien door de klant.
Artikel 7
In geval van betwisting is enkel de Rechtbank
van Antwerpen bevoegd.
Artikel 8
Op alle producten gelden de
garantievoorwaarden volgens de bepalingen
van de fabrikant. De verplaatsingskosten tijdens
die garantieperiode zijn volledig ten laste van de
klant.
Artikel 9
Voor facturen onder de € 25,00 excl BTW wordt
een toeslag van € 10,00 excl BTW in rekening
gebracht voor de administratiekosten.
Artikel 10
De verkoper behoudt zich het eigendomsrecht
met betrekking tot de geleverde goederen,
zolang de factuur niet volledig vereffend is.

ALGEMENE VOORWAARDEN

CONDITIONS GENERALES

Artikel 1
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst,
zijn de goederen hetzij contant, hetzij met gewaarborgde cheque te
betalen bij afhaling. Voor contractanten dienen de facturen betaald
te worden 30 dagen na factuurdatum.

Artikel 1
Sauf convention écrite, les paiements doivent se faire au comptant
ou par cheque bancaire certifié à l’enlèvement des fournitures. Les
contracteurs doivent effectuer leur paiements au plus tard 30 jours
après date de facture.

Artikel 2
Om geldig te zijn, moet elke klacht, zowel wat betreft de goederen
als de factuur, ons binnen de 48 uren per aangetekend schrijven
toekomen.
Artikel 3
Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor alle mogelijke risico’s
waaraan een voertuig kan blootgesteld worden zoals brand,
diefstal, inbraak, overheidsbekeuring, hagelschade, waterschade
en dergelijke (niet beperkende lijst), indien het voertuig ons niet
werd toevertrouwd door overhandiging van de sleutels tijdens de
normale openingsuren.

Artikel 2
Toutes réclamations, tant pour les marchandises que pour la
présente facture doivent être formulées dans les 48 heures après
réception, par lettre recommandé. Ce délai est stipulé à peine force
de forclusion.
Artikel 3
Nous déclinons toutes responsabilités pour tous les cas de vols,
de dégâts dû aux intempéries, vandalisme et autres (liste
non-limitative), si le véhicule ne nous est pas confié par remise
des clés pendant les heures normales d’ouvertures de la société.

Artikel 4
Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor alle mogelijke risico’s
waaraan een voertuig kan blootgesteld worden zoals brand, diefstal,
inbraak, overheidsbekeuring, hagelschade, waterschade en
dergelijke (niet beperkende lijst), bij een voertuig dat door ons of
door de klant op de openbare weg geparkeerd werd.

Artikel 4
Nous déclinons toutes responsabilités pour tous les cas de vols,
de dégâts dû aux intempéries, vandalisme et autres (liste
non-limitative), si un véhicule est stationné sur la voie publique
par le client ou par un de nos techniciens.

Artikel 5
Voor werkzaamheden die langer duren dan de beloofde termijn,
kan de klant geen enkel recht doen gelden.

Artikel 5
Les délais de livraison mentionnés ne sont que purement indicatifs
et ne comprennent aucun engagement de notre part.

Artikel 6
Bij niet-betaling van de factuur op haar vervaldag, is door het
verstrijken van de termijn en zonder voorafgaande verwittiging
een nalatigheidsintrest van 16 % per jaar verschuldigd.
Bovendien, zonder nadeel aan de rechten van de schuldenaar
uitstel van betaling te bekomen op grond van artikel 1244 van
het Burgerlijk Wetboek, zal de schuldenaar die in gebreke blijft van
rechtswege een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het
bedrag van de factuur met een minimum van € 25,00
verschuldigd zijn, te betalen 15 dagen na de ingebrekestelling per
gewoon schrijven, voor het nadeel voortvloeiend uit de laattijdige
uitvoering van de verplichting van betaling en voor de
buitengerechtelijke onkosten. De eventuele gerechtelijke intresten
en gerechtskosten zijn hier niet inbegrepen. Enkel de
betalingstermijnen opgenomen in deze verkoopsvoorwaarden zijn
van toepassing, zelfs indien anders voorzien door de klant.

Artikel 6
Toute facture non payée à son échéance portera un intérêt de
retard de 16 % l’an sans mise en demeure, par la seule échéance
du terme. De plus sans préjudice au droit du débiteur de
solliciter des termes et délais sur base de l’article 1244 du Code
Civil, le débiteur devra, en cas de non-paiement, 15 jours après
la mise en demeure par simple lettre, une indemnité forfaitaire
de 15 % du montant de la facture, avec un minimum de € 25,00
à titre de dommage-intérêts pour le préjudice résultant de
l’exécution tardive de son obligation de paiement et pour les frais
de contentieux, ceci indépendamment des intérêts et frais
judiciaires éventuels. Seules les conditions de paiement reprises
dans nos conditions générales sont d’application, même si
prévues autrement par tierces personnes.

Artikel 7
In geval van betwisting is enkel de Rechtbank van Antwerpen
bevoegd.
Artikel 8
Op alle producten gelden de garantievoorwaarden
volgens de bepalingen van de fabrikant. De verplaatsingskosten
tijdens die garantieperiode zijn volledig ten laste van de klant.
Artikel 9
Voor facturen onder de € 25,00 excl BTW wordt een toeslag
van € 10,00 excl BTW in rekening gebracht voor de
administratiekosten.
Artikel 10
De verkoper behoudt zich het eigendomsrecht met
betrekking tot de geleverde goederen, zolang de factuur niet
volledig vereffend is.

Artikel 7
En cas de litige, les Tribunaux d’Anvers sons seuls compétents.
Artikel 8
La garantie de chaque produit est selon les conditions du fabricant.
Les frais de déplacements sont à la charge du client pendant cette
période.
Artikel 9
Un supplément de € 10,00 hors TVA pour frais d’administration
sera mis en ligne de compte pour les factures de moins de € 25,00.
Artikel 10
Le vendeur se réserve le droit de propriété sur les marchandises
livrées tant que le montant de la facture n’a pas été payé
entièrement.

