Algemene verkoopsvoorwaarden
1)Door het plaatsen van zijn bestelling verklaard de koper zich akkoord met onze verkoopsvoorwaarden
2) Bij het plaatsen van zijn bestelling verplicht de koper zich tot afname. Bij eventuele afzegging blijft de verkoper vrij de afname en de
volledige betaling te eisen, ofwel schadeloosstelling van 30 % op de bestelling te verhogen met de reeds gedane kosten en bestellingen door
onze firma.
3) Bestellingen en offertes worden slechts definitief na ontvangst van ondertekende bestelbon of offerte en na bevestiging van INTERBO
BVBA.
4) Aanvaarde bestellingen worden uitgevoerd tegen de prijzen die gelden op de dag der plaatsing, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is
overeengekomen tussen partijen.
5) Levering- en/of plaatsingstermijnen worden enkel ter inlichting aangeduid en zijn geenszins bedoeld al bindend, deze termijnen kunnen
nooit aanleiding geven tot vergoeding.
6) Eventuele klachten moeten ons aangetekend binnen de 8 dagen na levering/plaatsing toekomen. Na deze termijn zullen levering, plaatsing
beschouwd worden als zijnde volledig aanvaard.
7) Wij houden ons het recht de geleverde of geplaatste goederen aan te rekenen naargelang de levering/plaatsing, zelfs indien het
gedeeltelijke leveringen/plaatsingen betreft.
8) Onze facturen zijn contant betaalbaar te Kasterlee. Tot volledige betaling behoud de verkoper het eigendomsrecht op de goederen.
9) Door het niet betalen van de facturen op vervaldag worden alle verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, ook de niet vervallen
facturen.
10) Niet betaling op de vervaldag legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verplichting ten laste van de klant aan intrest van 1 %
per maand vanaf factuurdatum tot aan betaling. Tevens is er een schadevergoeding van 15 procent met een minimum van € 100,00 ten titel
van forfaitair schadevergoeding.
11) Alle betwistingen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout.
12) Vergunningaanvragen plus bijhorende kosten, voor de plaatsing van montagekraan op openbare weg, vallen steeds ten laste van de klant.
13) Eventuele parkeerkosten voor vrachtauto’s worden bijkomend aangerekend tenzij wij op voorhand schriftelijk in kennis zijn gesteld van
welke kosten er van toepassing zijn aan de werf.
14) Stellingen en veiligheidsleuningen zijn nooit in onze offerte inbegrepen tenzij uitdrukkelijk vermeld in onze offerte.
15) Er wordt slechts overgegaan tot productie na schriftelijke ontvangst goedkeuring op productietekeningen. En er voldaan is aan alle
andere voorwaarden.
16) De goedgekeurde productietekeningen hebben steeds voorrang op alle andere tekeningen. Mochten er nadien wijzigingen nodig zijn,
behoren deze tot een meerwerk.

