Voor iedereen die houdt
van duidelijkheid!

Algemene
voorwaarden
TrafﬁcSupply Belgium BV

Algemene verkoopsvoorwaarden
1. Al onze facturen zijn betaalbaar ten laatste 14 dagen na factuurdatum en dit zonder korting
behoudens anders overeenkomst. Voor elke eerste afhaling en/of levering vragen wij een
contante betaling.
2. De beschikking van wissels, aanvaardingen van waarden of postkwijtingen levert geen
schuldvernieuwing, noch afwijking van deze clausule op.
3. Bij onrechtmatig of niet toegestaan uitblijven van betaling zal tot het instellen van een
rechtsvordering worden overgegaan.
4. De intrestvoet van de verwijlsintresten bij laattijdige betaling wordt gebracht op de
referentievoet zoals bepaald door art. 2,4° van de Wet van 02.08.2002 (BS 07.08.2002).
5. Bij onrechtmatig of niet toegestaan uitblijven van betaling is tevens een forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd die bepaald wordt op 10% van de nog verschuldigde
hoofdsom.
6. Bij annulatie van de bestelling door de koper nadat de door de koper geplaatste bestelling in
productie is gegaan, en ongeacht het al dan niet afronden van de productie, zal de integrale
koopsom verschuldigd zijn.
7. Klachten omtrent de leveringen dienen om geldig te zijn binnen de 8 dagen na de datum van
ontvangst van de goederen schriftelijk te worden ingediend.
8. Bij betwisting over de geleverde producten kan de verantwoordelijkheid van de verkoper in
geen geval verder reiken dan de enkele terugbetaling van de aankoopsom of de vervanging
van de als gebrekkig erkende koopwaren.
9. Terugname van geleverde goederen kan enkel middels voorafgaandelijk akkoord van de
verkoper. In elk geval zal er bij een retour voor de administratie en verwerkingskosten een
forfaitaire vergoeding van 20% van het orderbedrag verschuldigd zijn. Deze forfaitaire
vergoeding laat onverlet het recht van verkoper om haar werkelijk geleden schade in rekening
te brengen.
10. De goederen reizen, zelfs franco, op risico van de koper. Het risico wordt overgedragen aan de
koper op het ogenblik dat de goederen de zetel van de verkoper verlaten.
11. Bij levering op de zetel van de verkoper dienen bestellingen uiterlijk 14 dagen na kennisgeving
door de verkoper te worden afgehaald, tenzij anders overeengekomen. Bij laattijdige afhaling
door de koper zal er bovenop de koopprijs een forfaitaire vergoeding voor bewaring en
administratie ten belope 50% van de verkoopprijs in rekening gebracht worden. Deze
forfaitaire vergoeding laat onverlet de mogelijkheid van de verkoper om haar werkelijk
geleden schade in rekening te brengen.
12. De verkoper heeft een eigendomsvoorbehoud op de verkochte doch nog niet betaalde
goederen dit tot op het moment van de volledige betaling van de koopsom.
13. Bij geschillen zijn enkel de Rechtbanken van het Arrondissement Limburg, meer bepaald deze
van de zetel van verkoper, bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing
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