VERKOOPSVOORWAARDEN VAN YMAbvba VOOR OPPERVLAKTEBEHANDELING.
De prijsopgaven worden zo juist mogelijk opgesteld, doch echter zonder enige verbintenis. De leveringstermijnen
worden ter titel van inlichting gegeven en kunnen zonder vergoeding verlengd worden.
De speciale werken niet vermeld in onze prijsopgaven zullen uitgevoerd worden in regie met inachtname van de
belangen van de klant.
Het zandstralen, staalstralen, metalliseren en verven wordt door onze firma met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd.
De te behandelen oppervlakten moeten bereikbaar zijn door een straal van een standaard straalpijp. Echter kunnen wij
niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan het materiaal aan ons toevertrouwd, zoals vervormingen,
doorblazingen en andere beschadigingen welke ze ook kunnen zijn en ook de gevolgen ervan.
Om geldig te zijn moeten klachten op leveringen en/of factuur en factuurvoorwaarden schriftelijk binnen de acht dagen
geschieden volgend op de respectievelijke levering, ontvangst der factuur, ontdekking van een verborgen gebrek. Bij
gebreke aan klacht binnen de gestelde termijn, worden de leveringen, facturen en factuurvoorwaarden geacht aanvaard
te zijn.
Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichting.
De klant neemt de nodige maatregelen om goederen te beschermen die niet het voorwerp uitmaken van één der
behandelingen. De klant verbindt zich er dan ook uitdrukkelijk toe de verschillende installaties of onderdelen, waarvan
de werking door aanwezigheid van zand, staal en/of stof zou kunnen belemmerd worden, grondig na te zien alvorens
voertuigen of andere goederen opnieuw in werking te stellen. Vabo-Yma NV neemt geen enkele aansprakelijkheid
omtrent de schade die is of zou kunnen ontstaan en de gevolgen ervan.
Bij niet afhaling van de herstelde of behandelde goederen binnen de 14 dagen nadat wij U via aangetekende brief in
gebreke stellen, worden wij er automatisch volle eigenaar van.
De uitvoering van bestellingen brengt voor ons overmatige behandeling- en administratiekosten met zich mee, zodat
wij ons verplicht zien een forfaitair bedrag van 7,5 euro te rekenen voor elke bestelling welke een bedrag van 50 euro
netto niet bereikt. Dit wordt niet toegepast bij contante betaling. In uw eigen belang vragen wij u in deze gevallen
steeds contant te willen betalen.
Alle facturen zijn contant betaalbaar te Sint-Truiden, dit geldt ook voor wissels. Wij behouden ons het recht om zonder
aanmaning alle sommen die op vastgestelde vervaldag niet betaald zijn onmiddellijk te innen.
Zo de factuur niet is betaald op de vervaldatum brengt voor de koper de volgende consequenties mee:
Van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal er een rente van 12% samen met een schadevergoeding van 10% met
een minimum van 50 euro vanaf de datum van de vervaldag op het totaal bedrag van de opeisbaar geworden
schuldvordering aangerekend worden.
Kosten voor een aangetekende brief of tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder worden aan de koper doorgerekend.
Voor alle geschillen zijn de Rechtbank van het arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.
Onze kliënt-medecontractanten zijn gehouden en verondersteld deze voorwaarden te kennen en te hebben aanvaard.

