Verkoopsvoorwaarden KRUIDEN CLAUS 4.0

-

BTW BE0759 785 459

-

BE-2.310.493.973

Voorgaande prijslijsten en (eventuele) verkoopsvoorwaarden zijn nietig.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan onder voorbehoud van verkoop.
Prijzen - Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn alle facturen betaalbaar in Euro.
De prijzen zijn exclusief BTW en af kwekerij.
Bij afname van 6 - 11 stuks per soort, wordt een meerprijs van €0,35 per stuk aangerekend.
Bij afname van minder dan 6 stuks per soort, wordt een meerprijs van €0,75 per stuk aangerekend.
Het overmaken van een bestelling sluit in dat de koper akkoord is met deze verkoopsvoorwaarden.
Aangekochte planten kunnen duurder zijn dan de vermelde prijzen. Hiervan wordt de koper tijdig verwittigd.
Afbestelling
De verkoper kan ten alle tijde een schriftelijk bevestigd order annuleren zonder verdere schadevergoeding,
wanneer blijkt dat:
- voorgaande facturen niet op de vervaldag werden betaald;
- bekomen referenties betreffende de aankoper onvoldoende betrouwbaar worden geacht en dit zonder de bron van
inlichtingen te moeten aangeven;
- in geval van misgewas of bij ongunstige weersgesteltenis: aanhoudende vorstperiodes, vorstschade en alle
andere abnormale omstandigheden die het de verkoper onmogelijk maken een normale levering uit te voeren.
Verpakking
Enkel het aantal door de verkoper geleverde veenmanskisten worden teruggenomen indien ze in goede staat zijn en
niet vervuild terugbezorgd worden.
De verpakkingen met waarborg worden aangerekend aan volgende stukprijzen:
18-gaats Mara-tray
Veenmanskist LAAG
Veenmanskist HOOG

€0,70
€ 3
€ 4

Garanties
De verkoper garandeert in geen geval de groei, bloei of herneming van de geleverde planten, hetzij bij
uitdrukkelijke andere schriftelijke overeenkomst.
De soortechtheid wordt gegarandeerd. Bij eventuele vergissing kan de schadevergoeding nooit meer bedragen dan de
factuurwaarde van de geleverde planten.
Levering
De goederen reizen op kosten, risico’s en gevaar van de koper, zelfs in geval van een overeengekomen franco
levering. Vertraging bij de levering kan nooit een reden zijn om schadevergoeding te eisen door de koper.
Indien de koper een geplaatste bestelling of een gedeelte ervan afbestelt, is hij verplicht aan de verkoper een
vergoeding te betalen van 20% op de waarde van de afbestelling, zonder dat de verkoper zal moeten bewijzen dat
hij daardoor verlies ondergaan heeft.
Wanneer de verkoper een grotere vergoeding eist, zal hij moeten bewijzen dat de door hem geleden schade hoger is
dan 20 % van de waarde van de afbestelling.
Van nieuwe kopers wordt vereist dat ze voldoende referenties geven, op voorhand betalen of tegen
onwederroepelijk documentair krediet.
Eigendomsvoorbehoud
De verkoper behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot volledige betaling van de prijs. Het risico gaat
evenwel reeds over vanaf de levering.
Klachten
Alle weigeringen en alle klachten bij levering moeten per aangetekend schrijven binnen 3 werkdagen volgend op de
aflevering ter kennis van de verkoper gebracht worden, zoniet kan aan de weigering en/of klachten geen enkel
gevolg gegeven worden door de verkoper.
Bij beschadiging of verlies van goederen gedurende het vervoer moet de koper zijn verhaal richten tot de
vervoerder, die alleen verantwoordelijk is, en eventueel tot de verzekeraar, telkens met een kopie aan de
verkoper.
Betaling
Alle facturen zijn netto betaalbaar te Kruishoutem op 20 dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen, en deze overeenkomst op de factuur is vermeld.
In geval van niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de gestelde
vervaldag een verwijlintrest verschuldigd zijn van 2% per maand tot op de dag van de betaling.
Bovendien dient de koper in geval van niet-betaling op de vervaldag tevens van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding te betalen van 20% van het factuurbedrag met een minimum van
125 €.
Bevoegdheid
In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd of een andere
rechtbank naar keuze van de verkoper. Op alle overeenkomsten en bij eventueel geschil is enkel het Belgische
recht van toepassing.

