
Algemene Verkoopsvoorwaarden.  ����

 

1                                                                                                                          | Planet Winner bvba 

 

Algemene	Verkoopsvoorwaarden.	

1. Behoudens anders luidende schriftelijke vermelding, handelen wij te dezer gelegenheid en voor elke 
latere overeenkomst enkel tegen onze Algemene Verkoopsvoorwaarden aangevuld met de eventuele 
speciale voorwaarden in onze offerte(s). Elke klant is geacht onze Algemene Verkoops- en 
Betalingsvoorwaarden te kennen en deze aanvaard te hebben. Zelfs indien de aankoopvoorwaarden van 
de klant tegenstrijdig zijn, blijven onze voorwaarden van toepassing. 

2. Elke aanbieding onzerzijds geschiedt geheel vrijblijvend. Bestellingen worden pas aanvaard na onze 
schriftelijke bevestiging. 

3. Onze facturen zijn opgemaakt tegen het tarief dat geldt op de leveringsdag. Onze prijzen zijn exclusief 
B.T.W. Het wisselrisico komt ten laste van de koper. Het uitgeven van handelswissels of het verlenen 
van termijn of uitstel brengen geen schuldvernieuwing mee. 

4. Prijzen in de offertes zijn geldig tot 30 dagen na offerte datum. 
5. Behoudens uitdrukkelijke vermelding, zijn de leveringstermijnen niet bindend; zij worden slechts ter 

inlichting vermeld. Het niet naleven van de vermelde leveringstermijn kan in geen enkel geval worden 
ingeroepen om de bestelling te annuleren, de levering te weigeren, de facturen niet te betalen of 
schadevergoeding te eisen. Heerkracht en overmacht geven ons het recht tot totale of gedeeltelijke 
verbreking van de overeenkomst of bestelling zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. 

6. De verkoper is gerechtigd deelleveringen te doen. 
7. De verzending van de goederen geschiedt steeds op het risico van de bestemmeling, welke de 

bijzondere leveringsvoorwaarden ook mogen zijn, zelfs wanneer het om een franco levering gaat. De 
bestemmeling heeft er dus baat bij de goederen bij aankomst te controleren. Wijzelf kunnen ons niet 
verantwoordelijk stellen voor enig gebrek of welke andere vorm van beschadiging dan ook, veroorzaakt 
na het vertrek vanuit onze magazijnen. 

8. De overeenkomsten afgesloten door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na onze goedkeuring. 
Onze vertegenwoordigers zijn niet bevoegd om onze facturen te innen noch om een geldige kwitantie te 
geven. 

9. Behoudens anders luidende vermelding zijn onze facturen betaalbaar op onze zetel te Brugge, 30 dagen 
na factuurdatum. De niet-betaling van een enkele factuur of wissel op de vervaldag maakt echter het 
nog verschuldigde bedrag op alle andere, zelfs niet vervallen, facturen of wissels van rechtswege en 
zonder voorafgaande ingebrekestelling invorderbaar. Mocht er gegronde twijfel ontstaan over de juiste 
nakoming van de verplichtingen vanwege de koper, dan is deze gehouden om op eerste verzoek 
zekerheidsstelling te verlenen. 

10. Elke vertraging in de betaling leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de aanrekening van 
een rente ad 2% per maand. In geval van in rechten niet gerechtvaardigde zelfs gedeeltelijke 
ontstentenis van betaling niettegenstaande rappel, zal de schuld daarenboven worden vermeerderd met 
15% van het bedrag van de factuur of van de wissel met een minimum van € 200,00 als vaste 
vergoeding voor de geleden schade en verhoogd met eventuele gerechtskosten. In geval van vertraging 
in de betaling zijn wij voorts ertoe gerechtigd de uitvoering van de lopende bestellingen of alle 
verplichtingen tegenover de koper op te schorten of te annuleren en dit zonder ingebrekestelling of 
gerechtelijke tussenkomst. 

11. Elke factuur zal als aanvaard worden beschouwd bij ontsteltenis van schriftelijke en precieze klacht 
binnen 8 dagen na ontvangst ervan.  
Eventuele tegenvorderingen kunnen niet met de vorderingen onzerzijds worden verrekend. De geleverde 
producten blijven onze eigendom tot de prijs volledig betaald is. 

12. Het feit dat de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn 
moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing. 

13. Als verkoper wordt verstaan Planet wInner BVBA, als koper de klant. 
14. Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbank van Brugge 
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