
Algemene voorwaarden

Deze tekst – die de algemene voorwaarden van verkoop vermeldt – vormt een integraal onderdeel 
van elke bestelling. De klant is verplicht op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en ermee ak-
koord te gaan, tenzij er uitdrukkelijk anders is vermeld.  Prijzen kunnen fluctueren in overeenkomst 
met de toename van de inkoopprijs, lonen, belastingen of andere kosten, tenzij er uitdrukkelijk 
anders is afgesproken. 
 
Levertijden kunnen variëren, en zijn niet vatbaar voor schade claims. In geval van onmacht (zoals 
bv. het eventuele faillissement van de producent), kan de leverancier ontheven worden van de ver-
plichting tot levering. Bezorging door Bpost.  
 
Onze producten worden geleverd met een garantie tegen eventuele fabricage fouten, waarvan de 
koper wordt geacht ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Enkel defecte producten zullen op 
onze kosten worden ingewisseld. 
 
Op onze site worden nettoprijzen (exclusief BTW en verzendkosten) vermeld. Dealers tarieven 
zijn van toepassing op eerste bestellingen welke minimaal 460.00€ (excl. BTW) bedragen. Dealers 
tarieven voor herbevoorrading zijn van toepassing op bestellingen welke minimaal 150,00€ (excl. 
BTW) bedragen. Levering is gratis voor bestellingen van meer dan 200,00€ (excl. BTW). Manage-
ment en leveringskosten: België 10€ , Luxemburg 15€ . 
 
Het gefactureerde bedrag dient vooraf of bij ontvangst te worden betaald. In het geval dat een 
bestelling aan de hand van een offerte is gemaakt, zal een rekening per post of e-mail worden 
gestuurd. De goederen en de factuur zullen worden verstuurd zodra wij de betaling hebben ontvan-
gen. Men kan bij de bestelling de gewenste betalingswijze (vooraf of bij ontvangst) kiezen. 
 
Men kan een uitstel van betaling van maximaal 10 dagen aanvragen. In het geval dat deze wordt 
verleend, moet de betaling uiterlijk op de laatste op de rekening vermelde dag door ons zijn ont-
vangen. Producten die niet volledig zijn betaald, blijven ons eigendom. De uiterlijke datum van 
betaling wordt op de achterkant van de rekening vermeld. U zult onderhevig zijn aan de kosten 
van herstel van het verschuldigde bedrag en aan opschorting van de levering in het geval dat deze 
overschreden wordt. In geval van uitstel, zullen deze kosten (15% op een minimumbedrag van 25€ 
+ 1% per dag) automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving toegepast worden.  
Wij danken u voor uw vertrouwen.


