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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
TOEPASSING
Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aan ons
overgemaakte orders. De klant wordt geacht ze te aanvaarden
door het enkele feit van zijn bestelling. Afwijkingen van deze
voorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van
de klant zijn alleen aan ons tegenstelbaar wanneer zij door ons
schriftelijk zijn bevestigd.

OFFERTES & PRIJZEN – LEVERINGEN – TERMIJNEN
De mededeling van prijzen en offertes geldt als loutere inlichting,
zonder enige verbintenis van ons.
Leverings- en uitvoeringsdata gelden louter als inlichting en
verbinden ons niet. Het louter verstrijken ervan kan geen grond tot
schadevergoeding of tot gehele of gedeeltelijke annulering van de
opdracht of koop zijn.
Het vervoer van de goederen geschiedt voor rekening en risico van
de koper, zelfs in geval van levering franco bestemming.

KLACHTEN & TERUGZENDINGEN
De koopwaren dienen bij de levering voor wat de zichtbare gebreken
betreft, te worden gecontroleerd. Alle latere gedane opmerkingen
zullen niet meer ontvankelijk zijn.
Geen enkele terugzending mag gedaan worden, tenzij mits
voorafgaandelijk akkoord van onzentwege. Dit akkoord sluit
geenszins erkenning in. Alle terugzendingen worden gedaan op
risico en kosten van de klant, en dienen vrachtvrij te gebeuren. In
elk geval kan onze waarborg ons hoogstens verplichten tot het
kosteloos vervangen van de goederen of een gedeelte ervan door
ons geleverd en ondeugdelijk geoordeeld, zonder enige andere
welkdanige bijkomende schadeloosstelling. De terugzendingen
mogen slechts van de betaling afgetrokken worden nadat er door
ons een creditnota werd opgemaakt.
Alle klachten omtrent de facturatie dienen op straf van nietontvankelijkheid per aangetekend schrijven te worden gedaan
binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur.

BETALINGEN – INTRESTEN - FORFAITAIR SCHADEBEDING
Alle facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke
zetel of op een bankrekening ten name van Styxx.
Ingeval een welkdanige wijziging in de situatie van de koper intreedt,
hebben wij het recht garanties te eisen of de koop te verbreken.
Het niet-betalen van een factuur op haar vervaldatum geeft ons
het recht de lopende verkoopovereenkomsten te verbreken voor

www.styxx.be

de nog resterende leveringen, zonder enige formaliteit en onder
voorbehoud van onze eis tot schadevergoeding. Bovendien worden
bij wanbetaling van een factuur of van gelijk welke schuld ook alle
andere nog niet vervallen schulden onmiddellijk eisbaar.
Elke vertraging in de betaling, ongeacht haar oorzaak, geeft van
rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot aanrekening
van een conventionele verwijlrente van 7% per jaar.
In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op
de vervaldatum wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling,
het schuldsaldo verhoogd met 8% met een minimum van € 50 en een
maximum van € 1.500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
Alle inning- en protestkosten van aanvaarde of niet aanvaarde
wissels, postontvangkaarten en andere zijn ten laste van de klant.
Het aanbieden van wissels of van andere betalingsmodaliteiten
veroorzaken geen schuldvernieuwing of welkdanige wijziging aan
huidige algemene voorwaarden.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde goederen blijven onze volledige eigendom, tot
de integrale betaling van de koopprijs, zowel in hoofdsom als in
accessoria.
Wij behouden ons het recht voor deze goederen op ieder ogenblik
terug te vorderen, zelfs wanneer zij door toedoen van de koper of
derden bepaalde bewerkingen zouden ondergaan hebben.

SCHORSING & ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
Komt de klant zijn verplichtingen (o.a. betaling) niet na dan kunnen
wij van rechtswege en zonder ingebrekestelling in om het even welk
contract met de klant onze verbintenissen opschorten, ofwel de
contracten als ontbonden beschouwen.
Ingeval van ontbinding van de koop ten laste van de koper is deze
ons een schadevergoeding verschuldigd, forfaitair vastgesteld op
25% van het gefactureerde bedrag, onverminderd ons recht om
de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen en
onverminderd ons recht om schadevergoeding te vorderen op basis
van de werkelijk geleden en bewezen schade.

BEVOEGDHEID – TOEPASSELIJK RECHT
Voor alle geschillen zijn de rechtbanken van gerechtelijk
arrondissement Kortrijk territoriaal bevoegd, of een andere
rechtbank van onze keuze welke bevoegd is krachtens het gemeen
recht. Op alle betwistingen is uitsluitend het Belgisch recht
toepasselijk.

