ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1: al onze leveringen, aannemingen
en verkopen worden uitsluitend door
onderhavige voorwaarden beheerst. Door
ondertekening van de offerte en/of
bestelbon/werkbon, erkent de cliënt kennis
te hebben genomen van deze voorwaarden
en deze zonder voorbehoud te aanvaarden.
Artikel 2: De bestelling van werken of
goederen en de wijzigingen daaraan
kunnen slechts aan de hand van een
ondertekende bestelbon en voor akkoord
ondertekend bestek worden bewezen, met
uitsluiting van andere bewijsmiddelen van
gemeen recht.
Artikel 3: alle opgegeven leverings- of
opleveringstermijnen, worden slechts te
informatieve titel medegedeeld, zodat
daaruit voor Bojoli geen enkele
resultaatsverbintenis of aansprakelijkheid
voortvloeit.
Artikel 4: (verbreking door de cliënt) Indien
de cliënte na ondertekening van de
offerte/bestelbon de overeenkomst wenst
te annuleren/op te zeggen, is Bojoli
gerechtigd een schadevergoeding te
vorderen voor alle gemaakte kosten, met
inbegrip de kosten voor het opmeten en
opstellen van een bestek, zonder dat deze
verbrekingsvergoeding
minder
mag
bedragen dan 30% van het op de
bestelbon/offerte vermelde totaalbedrag.
Artikel 5 (eigendomsvoorbehoud): alle
geleverde goederen, zelfs zo zij werden
geïncorporeerd, blijven het exclusieve
eigendom van Bojoli, tot de volledige
betaling van de factuur.
Artikel 6 (overmacht): indien de fabriek,
van wij Bojoli de goederen afneemt, door
welke oorzaak ook in gebreke blijft, is Bojoli
jegens de cliënt niet aansprakelijk. Bojoli
zal ook nooit aansprakelijk gesteld worden
voor schade die veroorzaakt wordt door
overmacht.

Artikel 7 (klachten): alle mogelijke
protesten aangaande zichtbare gebreken,
dienen op straffe van niet aanvaarding,
onmiddellijk bij de levering gemeld worden.
Tegen verborgen gebreken dient eveneens
op straffe van niet aanvaarding van de
klacht binnen de 8 dagen na levering en per
aangetekend schrijven of per e-mail
geprotesteerd te worden.
Bojoli heeft het recht, indien zij van oordeel
is dat de klacht geheel of gedeeltelijk
correct is, te kiezen tussen een billijke
schadevergoeding, hoogstens gelijk aan de
factuurwaarde van de geleverde en slecht
erkende goederen of werken of kosteloze
vervanging van deze goederen of werken,
ter uitsluiting van om het even welke
andere vergoeding.
Artikel 8 (betaling): alle facturen zijn
contant betaalbaar op de zetel van Bojoli,
tenzij
anders
schriftelijk
werd
overeengekomen. Bij gebreke aan betaling
op de vervaldag, brengen de facturen van
rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling een jaarlijkse intrest van
12% op. Bij wanbetaling van een factuur,
vervallen van rechtswege alle openstaande
facturen, ongeacht eventuele toegestane
betalingstermijnen.
Tevens
vervallen
eventuele
prijskortingen
en
verminderingen.
Naast
de
nalatigheidsintresten zal tevens een
schadebeding ad. 10% verschuldigd zijn op
het openstaande factuurbedrag(en), met
een minimum van 50,00 euro.
Artikel9: in geval van betwisting zijn enkele
de rechtbanken van Antwerpen en de
Vrederechter van het 10e kanton van
Antwerpen bevoegd om kennis te nemen
van het geschil. Het Belgisch recht is ook
uitsluitend van toepassing.

