Betalingsvoorwaarden / Conditions de paiement Degomeat
1. Op al onze overeenkomsten zijn uitsluitend onderstaande voorwaarden van toepassing. Afwijkende voorwaarden zijn
slechts geldig na schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding van onzentwege.
2. Alle klachten dienen behoorlijk gemotiveerd en rechtstreeks per aangetekende brief aan ons worden gericht. Het
indienen van een klacht om welke reden dan ook mag de klant niet toelaten de betaling uit te stellen.
3. Alle facturen worden geacht te zijn aanvaard wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven
worden betwist. Onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen. Indien uw factuur niet tijdig betaald wordt zal deze
doorgestuurd worden naar onze externe partner, C&J Credit Services, dat gemandateerd wordt voor de inning van het
verschuldigde bedrag, vermeerderd met de aanmanings-en inningskosten. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en
zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling een interest van 12 % per jaar verschuldigd. Daarnaast is eveneens van
rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het verschuldigd bedrag,
met een minimum van € 50.
4. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling. De overdracht van de risico’s gebeurt echter bij de
levering. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij
wederverkoop.
5. Voor elke betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van (Gent) bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.Nos conditions s’appliquent à toutes nos ventes.
2.Toute réclamation pour être valable doit être fait dans la huitaine, par lettre enregistré. Aucune plainte n’habilite le client
à différer le paiement ou à modifier les modalités.
3.Toutes factures sont à payer 30 jours après la date de facturation. Chaque facture impayé à l’échéance sera transféré à
notre partenaire externe, C&J Credit Services. Dans ce cas, chaque facture portera de plein droit et sans sommation ni mise
en demeure un intérêt de 1 % par mois et sera augmentée d'une indemnité forfaitaire égale à 10 % du montant dû, avec un
minimum de € 50.
4.Les marchandises livrées démeurent le propriété exclusive du vendeur jusqu’au plein acquitement de toutes les créances
qui résultent de la convention de vente pour l’acheteur. Les risques sont à la charge de l’acheteur. Les acomptes pourront
être conservéspour couvrir les pertes éventuelles à la revente.
5.En cas de contestation, les tribunaux de Bruxelles seront seul compétents. Tous les contrats sont soumis au droit Belge.
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