ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WINES & CO NV

01. Alle betalingen dienen te gebeuren op het rekeningnummer ING BE48 3200 1149 9927
BIC-code (Swift): BBRUBEBB
02. Bij gebreke aan betaling van de facturen op de vervaldag is de klant, en dit zonder verdere ingebrekestelling, een intrest
verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag en zulks onverminderd een eventuele schadevergoeding;
03. Bij niet tijdige betaling, dit zonder verdere ingebrekestelling, eveneens een vergoeding van 10% op het factuurbedrag
verschuldigd en dit met een minimum van € 70,00;
04. Bij niet betaling van enige factuur op de vervaldag worden alle andere facturen van deze klant eveneens opeisbaar en mag de
verkoper naar keuze ofwel alle lopende bestellingen, uitvoeringen en overeenkomsten schorsen, totdat alle openstaande
facturen zijn betaald ofwel alle andere overeenkomsten of transacties waaraan de verkoper nog uitvoering moet geven als
ontbonden beschouwen en dit zonder verdere ingebrekestelling;
05. Alle klachten, zowel wat betreft hoeveelheid als wat betreft de kwaliteit van de geleverde goederen, dienen ons per
aangetekend schrijven binnen de 48u na levering kenbaar gemaakt te worden bij gebreke waaraan geen gevolg kan gegeven
aan deze klachten. Een reactie op een laattijdige klacht houdt geen verzaking in aan dit artikel, doch wordt enkel gedaan onder
alle voorbehouden en zonder enig nadelige erkentenis;
06. Alle geleverde goederen blijven, onverminderd het recht van de verkoper om betaling te vorderen, exclusieve eigendom van de
verkoper tot aan de volledige betaling van de verkoopsprijs, dit eveneens zonder dat enige ingebrekestelling vereist is;
07. Alle opgegeven offertes, prijzen en leveringstermijnen zijn niet bindend voor de verkoper en worden enkel meegedeeld als
inlichting en kunnen bijgevolg nooit enige verbintenis met zich meebrengen. Het niet respecteren van de leveringstermijn of
opgegeven prijzen kan bijgevolg geen aanleiding geven tot betaling van schadevergoeding door de verkoper;
08. Voor statiegeldflessen, bakken en paletten wordt door een vergoeding/statiegeld berekend en aangerekend. Leeggoed dat in
ordelijke, niet bevuilde en niet beschadigde toestand is en bovendien vrachtvrij aan ons wordt terugbezorgd wordt
gecrediteerd. De verplichting van terugname van leeggoed vervalt na acht weken.
09. Alle met de verkoper gesloten overeenkomsten zijn wat betreft de uitvoering van interpretatie ervan onderworpen aan het
Belgisch Recht.
10. Voor alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de relatie tussen verkoper en koper zijn enkel de Rechtbanken te
Antwerpen en het Vredegerecht van het Zevende Kanton Antwerpen bevoegd;
11. Huidige voorwaarden gelden voor alle verbintenissen tot verkoop of levering van diensten, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk
andersluidende voorwaarden zouden zijn aanvaard door de verkoper;
12. De klant erkent door een overeenkomst met de verkoper af te sluiten dat hij kennis heeft genomen van deze voorwaarden en
ze te herkennen als een integrerend bestanddeel van de overeenkomst.

