Algemene voorwaarden Garage Alenus

1. Behoudens andersluidend beding, zijn onze facturen contant betaalbaar op de zetel van de
maatschappij-verkoopster, ten laatste op het ogenblik van de levering. De
eigendomsoverdracht van de geleverde producten en/of diensten is opgeschort tot volledige
betaling der goederen/diensten.
2. Elke factuur die niet op haar vervaldag betaald wordt, zal van rechtswege de wettelijke
intrest vermeerderd met 5 % per jaar opbrengen, zonder voorafgaande ingebrekestelling,
daar de vervaldag van deze termijn deze vervangt. De bedragen die nog verschuldigd zijn,
zullen vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 10 % met een minimum van
75 €, voor interne kosten, niettegenstaande de tenlastelegging op de debiteur van een
gedeelte of het geheel van de eventuele gerechtskosten en andere honoraria en kosten die uit
de invordering van de onbetaalde schuldvordering voortvloeien. Deze vergoeding is eveneens
verschuldigd in geval van verbreking van de verkoops- of herstellingsovereenkomst, door de
klant, of om een aan de klant te wijten oorzaak.
3. De kosten voor een prijsopgave vallen ten laste van de klant. Alle aanduidingen in bestekken,
tarieven of publiciteit mogen nooit als een vaste prijsofferte beschouwd worden. De prijzen
zijn netto voor levering op de zetel van de maatschappij; alle verpakkingskosten,
transportkosten, taksen en andere rechten zijn ten laste van de klant. Het herstellingsorder
van de klant beperkt zich niet uitsluitend tot de erin vermelde werken, doch laat de
maatschappij-verkoopster toe tot bijkomende werken, waarvan de noodzakelijkheid bij
uitvoering van de bestelde werken blijkt, uit te voeren en aan de klant aan te rekenen, zonder
dat zijn voorafgaande schriftelijke toestemming hiervoor vereist is.
4. De levering en inbezitneming gebeuren steeds in de gebouwen van de maatschappijverkoopster. Alle risico’s zijn ten laste van de klant vanaf de levering.
5. Elke klacht betreffende werken of leveringen aangestipt op onze facturen moet ingediend
worden, per aangetekend schrijven per post, binnen de acht dagen na datum van de
facturatie. Zoniet worden de facturen beschouwd als aanvaard zonder voorbehoud.
6. De leveringstermijnen voorzien op bestelbons, bestekken enz… zijn slechts als aanduiding
opgegeven en zijn niet strikt toepasselijk. De klant mag in geen geval de niet-naleving van de
vastgestelde leveringstermijnen inroepen om schadevergoeding of nietigverklaring van de
overeenkomst te eisen.
7. De toepassing van de reglementering betreffende de belastingen op de toegevoegde waarde
zal gedaan worden volgens de aanduidingen van de klant en onder zijn verantwoordelijkheid.
8. De leveringen zullen niet teruggenomen of verwisseld worden.
9. Indien, na een herinnering, het voertuig dat door ons onderhouden, hersteld of onderzocht
werd, niet door zijn eigenaar werd afgehaald, zal hem een huur van 7,5 € plus BTW per dag
in rekening gebracht worden ten titel van opslagkosten, met ingang van de datum deze
herinnering.
10. De klant zal er over waken geen voorwerpen of lading in het voertuig/cabine achter te laten
wanneer hij dit aan de garage toevertrouwd. Toch aanwezige voorwerpen in het voertuig zijn
enkel onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant. Ook zal de klant geen enkele
verhaal hebben tegen de garage in geval van verdwijning van voorwerpen in het voertuig
achtergelaten.
11. De aan ons toevertrouwde voertuigen zijn beperkt verzekerd tegen diefstal, brand of schade
binnen en buiten de gebouwen. Alle niet gedekte schade zoals vrijstellingen, schade aan
ladingen enz.. zijn ten laste van de klant.
12. Alle betwistingen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt,
welke ook de betalings-of leveringswijze is. Het Belgisch recht is altijd van toepassing.

