ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Behoudens bijzondere en tegenstrijdige overeenkomst door ons bevestigd, worden al onze verkopen gesloten geacht aan onze algemene
voorwaarden hieronder vermeld:
1.Om ontvankelijk te zijn moeten alle bezwaren ons per aangetekende brief bereiken binnen zeven dagen, te rekenen vanaf de datum van
levering.
2. Alle facturen zijn strikt contant betaalbaar aan de verkoper behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij overschrijding
van de betalingstermijn vervallen alle kortingen en worden de officiële prijzen gerekend.
3. Onze prijzen zijn nauw berekend en in de veronderstelling van stipte betaling. In geval van uitstel of in gebreke blijven van betaling
op de vervaldag zal van rechtswege en zonder aanmaning een verwijlintrest van 12% verschuldigd zijn. Ingeval van laattijdige betaling
wordt de verschuldigde som, als forfaitaire schadevergoeding verhoogd met 10%, dit met een minimum van 100 euro. Evenwaardige
schadevergoedingen en intresten worden voorzien ingeval de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt.
4. Worden beschouwd als gevallen van overmacht, die ons ontslaan van elke verplichting: stakingen (hetzij volledig, hetzij gedeeltelijk,
die voorkomen bij ons of één van onze leveranciers), lock-out, ongevallen, branden of welke andere oorzaak dan ook die de regelmatige
werking van ons bedrijf zouden beletten of belemmeren.
5. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken en het vredegerecht van Dendermonde bevoegd. Alle kosten i.v.m.
de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria van de advocaten en deskundigen zullen op de koper worden verhaald.
6 .De goederen worden slechts eigendom van de klant na betaling ervan. De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling
van de hoofdsom en eventuele kosten en intresten. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven
ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
7. - De geleverde hoeveelheid wordt vastgesteld bij de klant door de meterstanden op de vrachtwagen af te lezen voor en na de levering.
Een exemplaar van de leveringsbon wordt steeds bij de klant achtergelaten als bewijs van de geleverde hoeveelheid. De klant wordt
geacht de goederen bij de levering in ontvangst genomen, nagezien en aanvaard te hebben, zowel qua kwaliteit als kwantiteit.
- De leveringstermijn wordt enkel als inlichting verstrekt en verbindt de leverancier op geen enkele wijze.
- De koper heeft de verplichting onze firma te verwittigen van ieder probleem dat zich kan voordoen tijdens een levering,
en dit ten laatste op het moment van bestelling. Bij gebreke zal onze firma niet aansprakelijk kunnen gesteld worden.
- De koper draagt zelf de risico’s en gevaren die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de verkoop, de levering
of het gebruik van de goederen. Elk probleem met betrekking tot de verkoop, de levering of het gebruik van de goederen dient
binnen de 24 uur per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs gemeld te worden aan onze firma.
- Het oprijden van private gronden, wegen en opritten gebeurt enkel op aanvraag en onder volledige verantwoordelijkheid van de aanvrager.
- De koper garandeert onze firma, en draagt bijgevolg als enige de volledige verantwoordelijkheid, dat de opslagtank en de bijbehorende
stukken gefabriceerd en geïnstalleerd zijn volgens de regels van de kunst en ambacht en met volledige eerbiediging van de in zijn regio
geldende milieureglementen met betrekking tot de opslag van vloeibare brandstoffen .
- De koper draagt de volledige verantwoordelijkheid betreffende de capaciteit en conformiteit van zijn opslagtank. Onze firma zal
onder geen enkel beding aansprakelijk kunnen gesteld worden voor een te grote bestelling. Een lek zich voordoende na de levering of een
overvulling zal nooit vergoed worden. Leveringen in niet conforme tanks is steeds op volledige verantwoordelijkheid van de koper.
- Ingeval van exoneratie voor een fout, zware fout of opzet nietig en zonder gevolg geacht wordt, aanvaardt de koper dat ze zich beperkt
tot de waarde van de geleverde goederen met uitsluiting van alle kosten, vergoedingen en/of schadevergoedingen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de hoofdsom en eventuele kosten en intresten.
Alle risico’s zijn ten laste van de koper.

Elk gebruik dat aanleiding geeft tot een aanvullend bedrag aan accijnzen, verplicht u tot spontane betaling ervan op het kantoor der accijnzen.

