VERKOOPSVOORWAARDEN

CONDITIONS DE VENTE

1. Al onze facturen zijn betaalbaar voor de op de factuur
vermelde vervaldag contant of per bankcheque bij de
levering of per overschrijving op rekening 733-163144431. Geen enkele andere betaalwijze kan aanvaard
worden.

1. Toutes nos factures sont payables avant la date
d’échéance mentionnée sur la facture,au comptant ou par
chèque bancaire à la reception des marchandises ou par
virement au compte en banque n° 733-1631444-31. Nous
n’accepterons aucun autre moyen de paiement.

2. Een factuur wordt beschouwd als aanvaard en
onweerlegbaar wanneer de klant per aangetekend
schrijven geen verzet aantekent binnen 8 dagen na
factuurdatum.

2. Une facture est considerée comme acceptée et
indiscutable, si le client ne fait pas opposition, par letter
recommandée, endéans les 8 jours après la date de
facturation.

3. Facturen met een nettobedrag van minder dan 100 €
worden vermeerderd met 8 € administratiekosten.

3. Les factures d’un montant net de moins de 100€ seront
augmentées de 8€ de frais d’administration.

4. Goederen worden franco verzonden aan het adres van
de klant vanaf een netto factuurbedrag van 500 € (excl.
BTW). Bij een netto factuurbedrag van minder dan 500 €
wordt het transport doorberekend aan de klant. De
verzending van backorders is ten laste van Inec-Intronics.

4. Les marchandises seront livrées franco à l’adresse du
client à partir d’un montant de 500€(hors TVA). Si le
montant net de la facture n’atteint pas les 500 €, le
transport est dû part le client. Les envois de backorders
sont à charge de Inec-Intronics.

5. Alle facturen moeten betaald zijn binnen 30 dagen. Bij
gebrek van betaling binnen deze termijn, en zonder
ingebrekestelling, is een interest verschuldigd van 2% op
de achterstallige hoofdsom per maand.
6. Ingeval een factuur op de vervaldag niet voldaan is,
wordt het bedrag ervan verhoogd met een forfaitaire
schadevergoeding van 2% per maand, met een minimum
van 25 €, alsmede met 13 € administratiekosten.
7. Ingeval de betaling niet volgt binnen 14 dagen na het
verzenden van een aangetekend herinneringsschrijven is
de schuldenaar bij toepassing van artikel 1147 van het
B.W. gehouden een bijkomende schadevergoeding,
conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 20%
van het verschuldigde bedrag met een maximum van 50€.
8. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen,
welke voor de koper uit de verkoopovereenkomst
voortvloeien, blijven de geleverde goederen het
uitsluitend eigendom van de verkoper en kunnen deze in
geval van niet-tijdige betaling door de verkoper worden
teruggevorderd.
9. Een aankoper kan zich niet beroepen op een geschil
met de verkoper om het niet uitvoeren van zijn betaling te
rechtvaardigen.
10. Ingeval van betwisting zijn enkel het Vredegerecht te
Herentals en de Rechtbanken van het Arrondissement
Turnhout bevoegd.
11. Uitgifte van wissels mag niet aanzien worden als een
afwijking van deze algemene verkoopsvoorwaarden.
12. Goederen, zelfs franco verzonden, reizen op risico
van de geadresseerde . Om geldig te zijn dient iedere
klacht schriftelijk gedaan te worden binnen acht dagen na
levering.

5. Toutes les factures doivent être payées endéans les 30
jours. A défaut de réglement de nos factures à leur
échéance, et sans mise en demeure, un intérêt mensuel de
2% est dû sur le montant de la facture.
6. Si une facture n’est pas payée à la date de l’échéance,
le montant de cette facture sera augmenté de 2% par
mois, avec un minimum de 25€ ainsi que de 13€ de frais
d’administration.
7. Si le paiement n’est pas effectué dans les 15 jours
suivant l’envoi d’une letrre de rappel recommandée, le
montant de la facture sera majoré de 20% avec un
minimum de 50€, à titre de dommages et intérêts
forfaitaires, suivant l’article 1147 du code civil.
8. Jusqu’au paiement total de toutes les créances, qui
ressortent du compromis de vente, les marchandises
restent la propriété exclusive du vendeur qui a le droit de
les réclamer en cas de nonpaiement.
9. Le client ne peut pas se baser sue un différend avec le
vendeur pour justifier le non-paiement d’une facture.
10. En cas de litige, le tribunal de paix de Herentals et les
tribunaux de l’arrondissement de Turnhout sont seuls
compétents.
11. Le paiement par traite ne peut être considéré comme
une infraction à ces conditions de vente générales.
12. Les marchandises.même envoyées franco, sont sous
la responsabilité de l’adressé, dès qu’elles ont quittés les
magasins du vendeur. Une plainte n’est recevable que si
elle est faite par écrit, endéans les 8 jours après la
livraison.

