Algemene Verkoopsvoorwaarden
1. Onze offertes, leveringen, plaatsingen en verkopen zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Algemene voorwaarden van de
klant/contractant zijn niet van toepassing tenzij anders en schriftelijk werd overeengekomen.
2. De offertes zijn slechts bindend in geval van integrale bevestiging door de klant/contractant binnen de in de offerte voorziene termijn. Meubel
Project houdt zich het recht voor de prijzen en modaliteiten aan te passen indien hiertoe aanleiding bestaat ingevolge wijziging/aanpassing van
de toepasselijke wetgeving en ingevolge externe omstandigheden onafhankelijk van de wil van Meubel Project. Een wijziging is ook mogelijk in
geval van aanpassing van de fabrieksprijzen in de periode tussen de bevestiging van de bestelling door de klant/contractant en de levering aan
Meubel Project.
3. Een door de klant/contractant aanvaarde offerte is slechts bindend voor Meubel Project na betaling van een voorschot van 40 % van de totale
waarde van de te plaatsen en leveren goederen, materialen en toestellen, inclusief BTW en taksen. Bij gebreke aan betaling van dit voorschot is
Meubel Project gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de overeenkomst als ontbonden ten laste van de klant/contractant
te aanzien wanneer deze geen gevolg geeft aan het verzoek tot betaling van het voorschot binnen de door Meubel Project gestelde termijn.
4. Offertes en bestellingen van meubelen, materialen en toestellen door bemiddeling van een derde of aangestelde welke Meubel Project niet
geldig kan verbinden, zullen slechts als bindend worden aanzien na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door de zaakvoerder van Meubel
Project.
5. Indien de klant/contractant niet handelt conform artikel 3 dan wel de bestelling voor de plaatsing van meubelen, materialen en toestellen
annuleert, wordt de overeenkomst van rechtswege aanzien als ontbonden lastens de klant/contractant en is deze gehouden tot betaling van een
vergoeding van 70 % van het totaal bedrag van de offerte.
6. De leverings- en plaatsingstermijn is niet bindend en enige vertraging kan in hoofde van de klant/contractant geen aanleiding geven om de
overeenkomst als ontbonden te aanzien ten aanzien van Meubel Project en kan evenmin aanleiding geven tot betaling van enige
(schade)vergoeding door Meubel Project. Indien Meubel Project door de klant/contractant in gebreke wordt gesteld voor wat betreft de vertraging
in de levering en plaatsing heeft deze het recht een nieuwe datum voorop te stellen en enkel indien deze niet kan worden nageleefd kan deze
in hoofde van de klant/contractant aanleiding zijn om de ontbinding van de overeenkomst lastens Meubel Project te doen vaststellen behoudens
in geval van overmacht. Evenwel kan dit in geen geval aanleiding geven tot enige (schade)vergoeding door Meubel Project verschuldigd aan de
klant/contractant.
7. Meubel Project houdt zich het recht voor voor leveringen en plaatsingen op verdiepingen een toeslag aan te rekenen.
8. De overeengekomen prijzen gelden voor betaling contant zonder korting en omvatten de BTW, douanerechten, in- en uitvoertaksen, de
installatie en levering op de overeengekomen plaats. Indien deze zich buiten het arrondissement Antwerpen bevindt, is Meubel Project gerechtigd
een toeslag aan te rekenen.
9. De facturen zijn betaalbaar te Antwerpen en dienen te worden vereffend uiterlijk op de overeengekomen vervaldag, dan wel de vervaldag
vermeld in de facturen. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van het volledige bedrag dan wel een deel ervan, is de klant/contractant van
rechtswege en zonder enige ingebrekestelling gehouden tot betaling van een forfaitaire vergoeding van 10 % op het onbetaald gebleven
factuurbedrag met een minimum van 40 euro. Tevens is vanaf de vervaldag een verwijlintrest verschuldigd van 10 % per jaar.
10. Het onbetaald blijven van facturen, geheel of gedeeltelijk, geeft Meubel Project het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te
schorten en de ontbinding van rechtswege vast te stellen, zonder voorafgaande ingebrekestelling (uitdrukkelijk ontbindend beding).
11. Alle geleverde goederen, materialen en toestellen blijven eigendom van Meubel Project zolang de klant/contractant niet alle verbintenissen
is nagekomen en in het bijzonder betaling van de openstaande facturen. De klant/contractant accepteert uitdrukkelijk dit eigendomsvoorbehoud.
12. Alle klachten m.b.t. de geleverde en geplaatste goederen, materialen en toestellen, alsook wat betreft de facturatie dient te geschieden
binnen de 8 dagen na levering en plaatsing dan wel ontvangst van de facturen en dit dient schriftelijk te gebeuren.
13. In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.
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