ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Door het overmaken van een bestelling gaat de koper zonder voorbehoud akkoord met de algemene
verkoopsvoorwaarden van bvba FLEET SIGN COMPANY, hierna genoemd ‚de verkoper’ . Deze voorwaarden sluiten
de toepassing uit van eventuele voorwaarden die de koper zou stellen.
1.

De vermelde leveringsdata worden door de koper aanvaard als zijnde opgegeven bij benadering. Geen
enkel order kan wegens het verstrijken van de leveringstermijn worden geannuleerd. De koper ziet
uitdrukkelijk af van elke vordering tot schadevergoeding indien de leveringstermijn om welke reden dan ook
niet kan gerespecteerd worden. De eventuele vertraging kan geen motief zijn om de goederen te weigeren
of het contract te annuleren.

2.

In geval waarborg wordt gegeven, geldt deze slechts voor verborgen gebreken. In dit geval zijn wij slechts
gehouden tot het vervangen van de defecte delen. De waarborg op plaatsing van gevelreclame of
vrijstaande reclame is slechts geldig voor windsnelheden kleiner dan 75 km/uur. In geen geval kan een
vergoeding geëist worden wegens andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade welke de koper zou
geleden hebben.

3.

De klant die een opdracht tot uitvoeren geeft, wordt verondersteld als zijnde daartoe gerechtigd, en de
wetten terzake te kennen. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgevers, en bij uitsluiting van de
leverancier, al de verantwoordelijkheid tegenover derden.

4.

Behoudens schriftelijke overeenkomst, blijven de creaties en ontwerpen van reclame of aanverwanten,
uitgevoerd door de verkoper, eigendom van de verkoper en mogen deze noch nagebootst, noch
gereproduceerd worden. Mocht dit toch gebeuren zal een schadevergoeding van minimum € 125,00 van de
gebruiker worden geëist.

5.

Eventuele tintverschillen in kleuropdrachten kunnen geen aanleiding zijn om het geleverde werk te
weigeren.

6.

Alle klachten betreffende geleverde goederen dienen, behoorlijk gemotiveerd, binnen de acht dagen na de
levering aangetekend aan de leverancier kenbaar gemaakt te worden. De verzending van de goederen
gebeurt op risico en kosten van de koper, tenzij anders vermeld.

7.

Onze facturen zijn betaalbaar vijftien dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk een vervaldatum voorzien
is. Het geheel van de gefactureerde goederen blijft eigendom van de leverancier, zolang het geheel van de
factuur niet betaald is.

8.

Facturen die niet worden betaald op de gestelde vervaldag, leveren vanaf deze datum een verwijlintrest op
van 15% en dit zonder aanmaning. In geval van niet-betaling op de vervaldag tengevolge van nalatigheid of
slechte wil, zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met 15% voor incasso- en administratiekosten,
met een minimum van € 50,00 en dit zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

9.

Wanneer cheques aanvaard worden, of enig ander waardepapier, gebeurt dit onder voorbehoud van goede
afloop en zal de betaling slechts als uitgevoerd beschouwd worden, wanneer de bankinrichting de verkoper
met het bedrag van de cheques onherroepelijk zal gecrediteerd hebben.

10. De publicatie van de naam van de koper in de lijst van protesten van aanvaarde wisselbrieven en
orderbrieven, alsook het niet betalen van een wissel of een rekening, geeft ons het recht tot onmiddellijke
opeising van de verschuldigde sommen en tot het opzeggen van de contracten.
11. Alle betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van ANTWERPEN.
12. Wij wijzen formeel alle verkoopsvoorwaarden af, gedrukt op brieven of documenten uitgaande van de
klanten. Wanneer de klant ons een bestelling doorgeeft, erkent hij kennis te hebben van onze algemene
verkoopsvoorwaarden en er zich aan te houden.
13. Alle prijsoffertes worden geleverd zonder verbintenis.
14. De koper gaat akkoord met de vermelding van naam en telefoon van de verkoper, op de door hem
geleverde werken.
15. De verkoop is voor ons slechts definitief na ondertekening van het contract of een duidelijk akkoord via mail
en nadat het eventueel bedongen voorschot betaald is. Wanneer de koper de door hem bij contract
aangegane verplichtingen niet nakomt, zal de verkoper gerechtigd zijn in rechte de ontbinding van de
overeenkomst te vorderen, vijftien dagen na de aangetekende inverzuimstelling die zonder resultaat bleef.
De schadevergoeding die daartoe zal gevorderd worden zal in geen geval minder kunnen bedragen dan 1/4
van de prijs der bestelling.
16. Fleet Sign Company is niet aansprakelijk voor de lak op de wagen, wij zijn wel verantwoordelijk voor de vinyl
op de wagen.

