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Outletprijs  van 490 € ex. BTW voor 
245 € ex. BTW
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Afgehaald bij magazijn Laurens



ISAN ATOL

Color White RAL 9016
1800 /352 7 Elements – connection AD, AB, CD, CB, BB, DD

CAT21800007WAB01-1650



 

1. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze
door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging.

2. De bevestigde prijs is bindend maar de leveringstermijn is indicatief. Een onverhoopt latere levering kan
geen reden zijn voor het verhalen van eventuele schade geleden door de koper op ons.

3. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Indien de koper de bestelling annuleert, zijn
wij gerechtigd een schadevergoeding te vragen van 50 % , met een minimum van 100 Euro

4. De geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten. Het
risico gaat over op de koper bij het afsluiten van de overeenkomst.

5. De koper dient te zorgen dat we de goederen op een normale manier kunnen leveren op de
overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de
bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de koper ertoe gehouden alle
schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, aan ons
te vergoeden. De leveringen gebeuren standaard op straatnivo, zonder transport over onverharde paden,
drempels of trappen.

6. De koper dient de geleverde goederen onmiddellijk na te zien. Bij ontvangst van een beschadigde
verpakking dient de koper een aantekening ¨ ontvangst onder voorbehoud van schade ¨op de vrachtbrief te
maken bij onze vervoerder. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 7 kalenderdagen na
de levering door middel van een e-mail aan ons worden gemeld.

7. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur contant betaalbaar. In geval van
wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en
zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een
forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 100 EUR. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid
mee van de openstaande facturen en geeft ons het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige
leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op
schadevergoeding.

8. Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht
om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt
gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

9. Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de
hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te
vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de
partijen aanleunt.

10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van
deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het arrondissement Hasselt gebracht
worden.




