Algemene verkoopsvoorwaarden Casa Grande BVBA
Tenzij andersluidende overeenkomsten, zijn onderstaande voorwaarden van toepassing op al onze
verkopen:
Betaling
Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 180 bus 1, op
ons kantoor of door storting op onze bankrekening. Inningskosten worden aangerekend.
Bij bestelling van goederen vragen wij een voorschot van 30%, 60% voor de levering van de
toestellen en 10% bij de afwerking. Alle goederen blijven eigendom van Casa Grande zolang de
goederen niet volledig betaald zijn.
Herstellingen dienen contant betaald te worden bij afhaling of bij levering.

Laattijdige betaling
Indien wij na verzending van de factuur geen of slechts een gedeeltelijke betaling hebben bekomen,
wordt van rechtswege en dus zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van
10% per jaar vanaf factuurdatum. De niet tijdige betaling van de factuur heeft de onmiddellijke
opeisbaarheid van al de facturen tot gevolg. Tevens zal van rechtswege en dus zonder voorafgaande
ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd worden met een schadebeding van 10%. Dit
schadebeding is minimaal gelijk aan 50 euro per onbetaald gebleven factuur en dit alles
onverminderd de eventuele gerechtskosten.

Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen die onbetaald zijn gebleven blijven eigendom van Casa Grande BVBA. De
koper / afnemer geeft hierbij toestemming om in voorkomend geval (indien hij zijn verplichtingen
niet is nagekomen) zonder verwijl de geleverde goederen door ons te laten terughalen of
verwijderen.

BTW
De koper / afnemer moet zich vergewissen van de juistheid van de berekende BTW, zowel het
percentage als het bedrag. De vastgestelde vergissing moet binnen de 8 dagen vanaf factuurdatum
aan de verkoper of dienstverlener bekend gemaakt worden. In geval dat het Ministerie van Financiën
het bedrag van de BTW corrigeert en / of intresten en boeten toepast, zullen deze naheffingen van
BTW, alsmede de eventuele verhogingen en intresten en de administratiekosten ten laste van de
koper/afnemer teruggevorderd worden.
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Levering
De leveringsdatum of –termijn moet aangegeven zijn en is van strikte toepassing. Indien geen
precieze leveringsdatum of –termijn werd overeengekomen, bedraagt de uiterste leveringstermijn 3
maanden vanaf de ondertekening van deze overeenkomst. Levert de verkoper de goederen niet ten
laatste op de leveringsdatum of weigert de koper de goederen ten laatste op deze datum in
ontvangst te nemen, dan kan de benadeelde partij de overeenkomst onmiddellijk van rechtswege en
zonder ingebrekestelling als ontbonden beschouwen. In dat geval heeft de benadeelde partij het
recht om elke reeds gestorte som of elk reeds geleverd goed terug te krijgen. Bovendien heeft zij het
recht op een schadevergoeding, zoals bepaald in de overeenkomst of, indien dit niet het geval is,
volgens het gemeen recht.

Bovenstaande is echter niet van toepassing wanneer de leveringsdatum niet kan worden nageleefd
wegens onvoorziene omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de verkoper en hij, binnen de 14
dagen nadat hij kennis had van het bestaan van deze omstandigheden en ten laatste op de voorzien
leveringsdatum, de koper hiervan verwittigt. In dat geval kan de koper ofwel de tijdelijke levering van
(een) evenwaardig(e) goed(eren), ofwel een evenwaardige vervangingsaankoop vorderen. De koper
dient de verkoper daartoe uit te nodigen per brief dewelke binnen de 8 dagen na verwittiging de
verkoper dient te bereiken.

Indien de tijdelijke terbeschikkingstelling van de vervangingsgoederen meer dan 3 maanden
bedraagt, of in geval van de definitieve onmogelijkheid tot levering ten gevolge van overmacht, is de
verkoop van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling ontbonden, behalve indien
schriftelijk anders werd overeengekomen.
Elk gebrek aan het geleverde product moet binnen de 2 maanden worden gemeld.

Gebreken en niet-conforme levering
De verkoper zal niet aansprakelijk worden gesteld voor de kleine wijzigingen inzake de constructie,
maten , kleur, design, … door de fabrikant aangebracht, tenzij door uitdrukkelijke vermelding van de
koper op de bestelbon zou blijken dat de constructie, de maten, de kleur, design, … voor hem een
wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.

De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de levering bestonden en
welke de koper na controle redelijkerwijs kan vaststellen, worden geacht onmiddellijk te zijn
aanvaard indien de koper aanwezig is bij de levering. Indien de koper niet aanwezig is bij de levering
of indien de goederen door de koper zelf moeten worden uitgepakt of gemonteerd, dan moet hij zijn
eventueel bezwaren schriftelijk kenbaar maken aan de verkoper en dit binnen 2 werkdagen na de
levering. In dat geval houdt de ondertekening van een leveringsbon of een gelijkaardig document
geenszins de aanvaarding in van enig gebrek.
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Sanctie bij eenzijdige verbreking door de koper
Bij eenzijdige verbreking door de koper zonder zwaarwichtige reden in hoofde van de verkoper, zal
als schadeloosstelling een bedrag van 10% van de waarde van de afgezegde bestelling, BTW niet
inbegrepen, verschuldigd zijn. Een ongegronde weigering vanwege de koper om de aangeboden
koopwaar in ontvangst te nemen staat gelijk met een eenzijdige verbreking door de koper.
Bovendien zullen de vervoerkosten van het terugbezorgen van de koopwaar aan de verkoper ten
laste vallen van de koper.

Prijsaanbieding
Prijsaanbiedingen blijven slechts geldig indien ze binnen de 15 dagen na verzending (postdatum) of
van de afgifte worden aangenomen.

Vervoer
De bestelde goederen worden steeds vervoerd op risico van de klant. Prijzen voor vervoer worden
apart aangerekend op de factuur en gelden vanaf de Kortrijksesteenweg 180 bus 1, 9830 SintMartens-Latem.

Klachten
Eventuele klachten moeten ons, om geldig te zijn, binnen de 8 dagen na factuurdatum per
aangetekend schrijven worden toegezonden. Een ingediende klacht machtigt de koper niet de
betaling van de vervallen bedragen uit te stellen.

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd. Het
toepasselijk recht is het Belgische recht.

Gelezen en goedgekeurd (eigenhandig geschreven)

Datum

Handtekening
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