ALGEMENE VOORWAARDEN

M&M Connect VOF
Bevrijdingstraat 1
2300 Turnhout

1. AANBIEDINGEN EN OFFERTES
Alle aanbiedingen en offertes van M&M Connect,
alsmede de door haar verstrekte gegevens, zijn
steeds vrijblijvend, gelden slechts ten titel van
inlichting en binden M&M Connect niet. Offertes
leiden pas tot een overeenkomst wanneer ze
na aanvaarding door de koper schriftelijk door
beide partijen worden bevestigd. De in de offertes
opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen, gedurende 30 dagen
vanaf de datum van de
offerte.
2. BESTELLINGEN
De koper verplicht zich onherroepelijk tot afname
van de bestelde goederen. Alle mondelinge
of schriftelijke overeenkomsten buiten deze
hier vermeld, worden slechts aanvaard na een
schriftelijke bevestiging door de verkoper.
3. LEVERINGEN - LEVERINGSTERMIJN
De goederen worden uitsluitend geleverd en
afgehaald op de vennootschap of in het magazijn.
Derhalve gebeurt het vervoer, zelfs door de
verkoper, op verantwoordelijkheid van de koper.
De leveringstermijn is niet bindend. Vertragingen
in de levering kunnen geen aanleiding geven
tot schadevergoedingen noch annulatie van
de bestellingen tenzij dit uitdrukkelijk vooraf
overeengekomen was.
4. KLACHTEN
Klachten aangaande leveringen moeten ons binnen
de 48 uur na levering en per aangetekend schrijven
kenbaar gemaakt worden. Geen enkele klacht noch
terugzending van goederen, wordt nog aanvaard 48
uur na levering.
5. PRIJS
Onze prijzen gelden voor goederen die door de
koper zijn afgehaald. Tenzij anders overeengekomen
was, behouden wij ons het recht voor om elk
moment nieuwe prijzen, voortkomend uit een
prijswijziging bij de fabrikant, douanerechten,
wisselkoersen, transportprijzen, sociale wetten,
of elke andere oorzaak die de kostprijs kan
beïnvloeden, toe te passen op de bestelling en een
gedeelte van de bestelling die nog te leveren zijn.
De opgegeven prijzen zijn slechts informatief en
verplichten ons tot niets.
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6. EIGENDOMSRECHT
Alle gekochte of geleverde goederen blijven
eigendom van de verkoper, en dit tot op het
ogenblik van de volledige betaling. De verkoper
heeft ten alle tijden het recht om beslag tot
terugvordering te doen overeenkomstig art. 1462
Gerechtelijk Wetboek zolang de prijs niet volledig
betaald is.
7. TAKSEN
De taksen zijn ten laste van de koper.
8. PORT
De port is ten laste van de koper.
9. BETALINGEN
Onze facturen zijn contact betaalbaar te Turnhout,
en dit ten laatste 8 dagen na de factuurdatum.
Elke klacht zal de koper in ieder geval niet in staat
stellen de regeling van zijn uitgestelde betaling te
verdagen. Indien het bedrag van de factuur binnen
8 dagen na factuurdatum niet betaald is, zal er van
rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling
vereist is, het volgende verschuldigd zijn:
• Een nalatigheidsintrest gelijk aan 10 % per jaar
vanaf de factuurdatum;
• Een vergoeding van 10 % op het factuurbedrag
met een minimum van 40 EUR, onverminderd
de eventuele kosten van aanmaning en
gerechtskosten.
10. GARANTIE
De duur en de aard van de garantie worden bepaald
in de prijsofferte.
11. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
M&M Connect zal in geen geval aansprakelijk zijn
voor enige schade welke verband houdt met het
gebruik van de door haar geleverde producten of
van de daarmee verband houdende informatie en/
of documentatie, noch voor enige andere schade
welke niet het rechtstreekse en onmiddellijke
gevolg is van een fout van M&M Connect.
12. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten
tussen M&M Connect en de klant is uitsluitend
het Belgische recht van toepassing. De rechtbank
van Turnhout is uitsluitend bevoegd om kennis te
nemen van daaruit voortvloeiende geschillen.

