Algemene verkoopsvoorwaarden Security Projects bvba, Steenbrugsestraat 33, 8210 Loppem.
1. De volgende voorwaarden worden bij bestelling als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende
voorwaarden, uitgaande van de koper, worden als niet-bestaande beschouwd, behoudens schriftelijke
instemming van de verkoper.
2. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft
de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving
van alle verbintenissen voortspruitend uit deze algemene verkoopsvoorwaarden.
3. Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis
meebrengen. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens
andersluidende bepalingen reizen de goederen op kosten en risico van de koper, welke ook het
vervoermiddel weze.
4. Iedere opgegeven leveringstermijn is slechts benaderend en de overschrijding ervan kan in geen
geval aanleiding geven tot vernietiging van de bestelbon of schadevergoeding.
5. Klachten nopens de geleverde koopwaar moeten ons, om ontvankelijk te kunnen zijn, binnen de drie
dagen na levering schriftelijk bekend gemaakt worden met verwijzing naar het nummer van de
leveringsbonnen. Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand
akkoord van onzentwege. Daarenboven kunnen zij slechts teruggenomen worden zo de terugzending
geschiedt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. Eventuele teruggenomen goederen
worden gecrediteerd met een vermindering van 30% van de gefactureerde waarde.
6. Gezien onze functie van tussenpersoon beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen
zich tot deze die ons werd toegekend door de fabrikant. Deze waarborg beperkt zich in elk geval tot de
eenvoudige mwisseling van de stukken die fabricagefouten vertonen; geen enkele terugbetaling,
vergoeding of schadeloosstelling zullen ons kunnen in rekening gebracht worden om welke reden ook.
Het indienen van een klacht kan in geen geval uitstel of opschorting van betaling meebrengen.
7. In geval van vervanging van een toestel, om welke reden dan ook, is de verkoper niet verantwoordelijk
voor de kosten of schade, veroorzaakt door het weghalen van het oude toestel. De verkoper is niet
verantwoordelijk voor beschadiging aan toestellen tijdens hun verblijf op werven of gedurende de
plaatsing door de installateur.
8. De aflevering geschiedt vóór de bouwplaats of de woning.
9. De betaling dient contant te gebeuren bij levering, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd
overeengekomen. Bij aflevering dient te worden betaald aan de afleverende vrachtwagenbestuurder.
Bij afhaling dient te worden betaald aan de kas van het verkooppunt.
10. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van
de geleverde goederen. Gedeeltelijke factuur mag worden gemaakt naar gelang de levering van de
goederen. De betaling van de facturen mag in geen geval afhankelijk gesteld worden van de werking of
plaatsing van de toestellen.
11. Bij onverantwoorde niet-betaling op de vervaldag, en zonder ingebrekestelling, loopt een verwijlrente
van 18% op jaarbasis, hetzij 1,5% per begonnen maand. In geval van gehele of gedeeltelijke niet
betaling van de schuld op de vervaldag der factuur zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse
ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15%, met een minimum van 50,00 € en een maximum
van 1900,00 € zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
12. De niet-betaling op haar vervaldag van een factuur maakt het verschuldigde saldo van alle andere
facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane
betalingsvoorwaarden.
13. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder
ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal
hiertoe volstaan. Indien de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht
voor, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de
goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening schenkt,
hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.
14. Klachten over facturen worden enkel aanvaard wanneer ze schriftelijk binnen de tien dagen na
ontvangst van de factuur worden gemeld.
15. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het
eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde
voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
16. Voor alle geschillen of rechtsvorderingen zijn alleen de Rechtbanken van Brugge bevoegd. Het
uitschrijven van een wissel op de koper doet geen afbreuk op die bepaling.

