Algemene verkoopsvoorwaarden Jansen Michiel Comm.V.:
1. Onderstaande verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door
Jansen Michiel comm. v. en zijn, behoudens schriftelijk anders overeengekomen,
altijd geldig.
2. Door een aankoop gaat de koper automatisch akkoord met deze verkoopsvoorwaarden.
3. Vermelde prijzen zijn richtprijzen en kunnen aangepast worden zonder voorafgaande
melding.
4. Vermelde prijzen zijn franco Heerle 78 2328 Meerle (Hoogstraten), transport is dus
altijd ten koste van de koper tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Transport is
altijd op risico van de koper.
5. Betaling van het aankoopbedrag dient te worden voldaan bij afhaling van de goederen.
Bij niet betaling op moment van afhaling van de goederen kan de overeenkomst
onmiddellijk en zonder formaliteiten worden verbroken. Goederen zijn pas eigendom
van de koper na betaling van de aankoopsom.
6. Indien is overeengekomen dat een factuur voor het aankoopbedrag wordt toegezonden,
is de betalingstermijn 14 dagen na factuur datum tenzij anders vermeld op de factuur.
7. Afwijkenden betalingsvoorwaarden zijn enkel geldig indien schriftelijk
overeengekomen tussen Jansen Michiel comm. v. en de koper.
8. Opgegeven leveringstermijnen zijn benaderend en kunnen geen aanleiding geven tot
enig verhaal.
9. Bij ontvangst van de goederen moet de koper zich onmiddellijk overtuigen van de
goede staat van de goederen.
10. Door het werken met natuurproducten zijn verkleuringen en lichte vervormingen
steeds mogelijk, deze worden niet aanzien als gebreken.
11. Schade als gevolg van de plaatsing door de koper of andere door de koper uitgevoerde
werken/aanpassingen aan de goederen kunnen nooit op Jansen Michiel verhaald
worden.
12. Aanwending van de goederen zijn steeds op risico van de koper.
13. Indien er voor bepaalde werken of leveringen een stedenbouwkundige vergunning
nodig is, is dit altijd ten laste van de klant.
14. Het niet verkrijgen van de nodige vergunningen kan geen aanleiding geven tot het
annuleren van een bestelling indien er reeds matarialen zijn aangekocht of uren zijn
gepresteerd.
15. Jansen Michiel Comm.V. kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld
voor het ontbreken of onjuist zijn van de nodige vergunningen. De werken worden dus
altijd op risico van de klant uitgevoerd.

