ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Artikel 1
Onze prijsaanbiedingen en uitvoeringstermijnen worden bij benadering gegeven, doch zonder
verbintenis; indien de leveringstermijn, die uitdrukkelijk en wederzijds overeengekomen
werd, overschreden is, zal de klant van de hersteller ten titel van schadevergoeding een bedrag
van 1% per maand vertraging met maximum van 5%, berekend op de waarde van de
herstellingen van de uitdrukkelijke en de wederzijdse overeengekomen leveringstermijn
mogen eisen; kosten van prijsopgave zijn ten laste van de opdrachtgever, indien deze aan de
geplande herstelling verzaakt.
Artikel 2
Voertuigen welke ons voor herstelling worden toevertrouwd, worden gedurende de duur der
herstelling gratis in onze werkhuizen gestald. Zo de client zijn auto laattijdig komt afhalen,
zullen kosten voor bewaking en plaatsing in rekening gebracht worden.
Artikel 3
Door het aanvaarden der opdracht hebben wij het recht proefritten te maken, welke wij nodig
achten voor het nazicht der herstellingen of andere werken. Wij wijzen alle
verantwoordelijkheid af voor het verdwijnen of de beschadiging van voertuigen die ons
werden toevertrouwd, van onderdelen of van te herstellen stukken ingevolge diefstal,
onlusten, staking of andere dergelijke oorzaken.
Artikel 4
Bezwaren wegens onvolledige of defecte herstellingen moeten schriftelijk ingediend worden
ten laatste 8 dagen na ontvangst der levering zoniet worden leveringen of herstellingen
definitief als aanvaard en als uitgevoerd beschouwd volgens de opdracht en volgens de regels
der kunst.
Artikel 5
Tenzij tegenstrijdige beding zijn onze facturen betaalbaar te Eeklo netto contant zonder
korting, taksen ten laste van de client, elke andere manier van betaling hoewel aangenomen
door ons kan nooit novatie noch schuldvernieuwing, noch verandering, noch afschaffing van
onze algemene voorwaarden veroorzaken.
Artikel 6
De prijs dient betaald en alle verbintenissen, uit onderhavige verkoopsvoorwaarde
voortspruitende, dienen nageleefd door diegene die bestelde; indien de factuur op verzoek van
de besteller, op naam van een derde, wordt uitgeschreven, blijft de besteller hoofdelijk en
solidair met de derde t.o.v. de garagist gehouden tot naleving van alle verbintenissen, uit deze
voorwaarden voortspruitende.
Artikel 7
Elke vervallen en onbetaalde factuur zal zonder aanmaning of dagvaarding te noodzaken een
intrest medebrengen van 1% per maand. Het niet betalen van een factuur geeft ons het recht
naar keuze onze leveringen stop te zetten, de onmiddellijke betaling van de uitgevoerde
werken of prestaties te eisen, hetzij het contract als verbroken te beschouwen.

Artikel 8
Bij gebrek aan betaling van één of méér facturen binnen de gestelde termijn, zal van
rechtswege en zonder aanmaning een schadevergoeding toegepast worden gelijk aan 10% van
alle openstaande vorderingen met een minimum aan 100 euro. Deze schadevergoeding is
bedongen teneinde de verkoper te vergoeden voor zijn buitengerechtelijke onkosten en
bijkomende kosten van kredietopeningen.
Artikel 9
Enkel de Rechtbanken van het arrondissement Gent zijn bevoegd om de bezwaren te
beoordelen, die zouden kunnen voortspruiten uit de opdrachten aanvaard door de hersteller,
zowel in België als in het buitenland.

