
 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene verkoopsvoorwaarden. 

1. De aanvaarding van de factuur brengt erkenning en aanvaarding mede door de koper van de algemene 

verkoopsvoorwaarden. 

2. Eventuele klachten moeten aanstonds bij levering worden gemeld en schriftelijk aan ons worden bevestigd binnen de 3 

dagen. 

3. Alle rekeningen zijn, zonder uitzonderingen, contant en netto betaalbaar te Maldegem binnen de 8 dagen na ontvangst. Op 

het bedrag van elke factuur welke niet wordt betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum, zal rechtswege en zonder in 

gebreke stelling een verwijlintrest worden aangerekend naar rato van 1% per maand, vanaf de vervaldag. 

4. Het bedrag van de onbetaald gebleven facturen zal, ten titel van schadevergoeding van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling worden verhoogd met 10% en met een minimum van 50 EUR vanaf de dag volgend op de vervaldag en dit 

onverminderd de nalatigheidintresten, alle inning, aanmaning- en vervolgingskosten. Deze schadevergoeding is verschuldigd 

teneinde de leverancier te vergoeden voor al zijn buitengerechtelijke kosten, tijdverlies, administratiekosten en erelonen. 

5. Onafhankelijk van hetgeen in de 2 vorige alinea’s is bepaald zullen alle kosten ingevolge het te vorderen factuurbedrag van 

de schuldenaar teruggevorderd worden met inbegrip van de gerechtskosten in geval van een eventuele gerechtelijke eis. 

6. Gedeeltelijke betalingen sluiten de gerechtelijke opvordering van de resterende schuldvorderingen niet uit. 

7. De verkoper drijft handel in nieuw en occasiemateriaal, de soort en de kwaliteit van de verkochte goederen worden 

aangezien en aangenomen af werf. 

8. Wat het occasiemateriaal betreft zijn de opmerkingen en klachten niet meer geldig na afname en levering zonder 

voorbehoud van goederen. 

9. De verkoper is niet verantwoordelijk voor de verborgen gebreken van gelijk welk materiaal. Ieder vastgesteld gebrek aan 

onze leveringen kan niet verder reiken dan het gewoon vervangen van de geleverde materialen. De te vervangen stukken 

blijven onze eigendom. 

10. In geval van niet-betaling ener factuur op de vervaldag behouden wij ons recht voor al de in loop zijnde bestellingen te 

schorsen en zo nodig te vernietigen. 

11. Alle leveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven, zelfs wanneer er een geschreven of andere overeenkomst 

bestaat voor levering op gestelde datum. 

12. De kwijting dezer factuur is geen bewijs van kwijting der voorgaande facturen. 

13. De verkoper behoudt het eigendomsrecht op de koopwaar, zelfs na levering, tot op het ogenblik van de hele afbetaling van 

de factuur en gebeurlijke kosten. 

14. Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de 

overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van 

de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. 

De verwerkingsverantwoordelijke is Putboringen Van Deynse NV, Krommewege 80 9990 Maldegem. Deze persoonsgegevens 

zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van 

voormelde doeleinden voor de verwerking. 

De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er 

zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de 

persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons 

en onze medewerkers zou ontvangen. 

De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten 

op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar. 

Voor meer informatie, zie onze Privacy-policy, zoals  terug te vinden op onze website. 

15. Voor regeling van elk geschil erkent de koper de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van arrondissement Gent. 


