GENTIAN MAATWERK

VA N S TA M TOT MEUB EL
meubelmakerij met respect voor puurheid

1. ALGEMEEN
De hier beschreven algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten
als op de verkoop van goederen door ‘Gentian-meubelopmaat’. Deze algemene voorwaarden worden
door het invullen van een bestelbon, het aanvaarden van een offerte of het geven van een opdracht,
als door de klant aanvaard beschouwd.
2. PRIJSBEPALING
Prijzen die door ‘Gentian-meubelopmaat’ in het kader van offertes worden meegedeeld zijn vrijblijvend,
tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat ze definitief zijn. Definitieve prijzen in offertes opgegeven,
kennen slechts een geldingsduur van één maand.
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
3. UITVOERING DER WERKEN
De door ‘Gentian-meubelopmaat’ opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven
op annulering van een bestelling of op schadevergoeding. Elke klacht betreffende de levering en/
of plaatsing, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 kalenderdagen vanaf de levering
en/of plaatsing per aangetekend schrijven bekendgemaakt te worden aan ‘Gentian-meubelopmaat’.
Tekeningen, plannen of ontwerpen ter beschikking gesteld van de klant, blijven eigendom van
‘Gentian-meubelopmaat’ en mogen in geen geval ter inzage gegeven worden aan derden, noch
gekopieerd worden.
4. BETALINGSVOORWAARDEN
Eventueel protest van een factuur dient bij aangetekend schrijven te gebeuren binnen de
8 kalenderdagen na verzending ervan. Bij gebreke hieraan wordt de factuur als onherroeplijk
aanvaard beschouwd. De facturen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, contant betaalbaar
op de zetel van de firma. Bedragen niet geregeld op de vervaldag worden verhoogd met een
contractuele intrest van 1% per begonnen maand, van rechtswege en zonder dat aanmaning vereist
is. Elke laattijdige betaling geeft tevens het recht op een schadevergoeding van 10% van het nog
verschuldigd bedrag, met een minimum van 25 euro, zonder dat enige ingebrekestelling vereist
is. Zolang de overeengekomen prijs niet volledig betaald is, blijft het geleverde eigendom van
‘Gentian-meubelopmaat’ zonder evenwel dat hieruit enige verplichting tot terugneming kan ontstaan;
de klant mag zich dus van het geleverde niet ontdoen, noch het veranderen of er iets van wegnemen,
zolang de integrale betaling van de prijs niet is tussengekomen.
5. TOEPASSELIJK RECHT EN EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID
Op alle overeenkomsten gesloten met 'Gentian-meubelopmaat’ is het Belgisch recht van toepassing.
Ingeval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton Ronse of de rechtbanken van
het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, bevoegd.
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