Algemene verkoopsvoorwaarden
Art 1 Toepassing
Al onze oﬀerten, leveringen en uitvoeringen zijn onderworpen aan de onderstaande
voorwaarden.
Zij worden verondersteld gekend en goedgekeurd te zijn door de afnemer die bij het plaatsen
van de bestelling van rechtswege verzaakt aan zijn eventuele aankoopvoorwaarden.
Art 2 Prijzen
Maatschappelijke zetel
Mertens Eco Solutions bvba
Sint-Martensberg 4
B-3220 Holsbeek
(Krotrijk-Dutsel)
RPR BE 0885 844 976
Rechtsgebied Leuven
Tel : +32 16 84 62 54
Fax: +32 16 84 62 54
BNP PARIBAS FORTIS
BE21 001 5077877-03
mertens@ecosolutions.be
www.ecosolutions.be

De prijzen en de voorwaarden in al onze oﬀertes zijn vrijblijvend. Zij worden bindend bij de
ondertekening door de klant met de vermelding “voor akkoord”. De prijzen blijven geldig voor
een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum vermeld op de oﬀerte.
Art 3 Leveringstermijnen
De leveringstermijnen gelden slechts als richtlijn en zijn niet verplichtend, behoudens
andersluidendende uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. Een vertraging kan geen
aanleiding geven tot enigerlei schadevergoeding, intresten of ontbinding van de
overeenkomst. Wij houden ons bovendien het recht voor een levering of uitvoering der werken
op te schorten bij niet betaling op de vervaldag van een andere levering of uitgevoerd werk
aan diezelfde klant.
Art 4 Aansprakelijkheid
Alle ruimten waarin Mertens Eco Solutions werken dient uit te voeren dienen door de klant te
worden vrijgemaakt. Eco Solutions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke
beschadiging aan goederen of toestellen die zich nog in deze ruimten zouden bevinden.
Opgelet : de werkzaamheden worden uitgevoerd met ‘zwaar’ materiaal, Eco Solutions kan niet
verantwoordelijk gesteld worden door eventuele schade aan tuin en bestrating. Voorzorgen
zullen worden genomen in overleg met de werfleider.
De verantwoordelijkheid blijft bovendien uitsluitend beperkt tot het bedrag van de levering,
plaatsing of uitvoering zelf zoals deze gefactureerd werd.
Art 5 Klachten
Klachten of bezwaren dienen binnen de acht dagen na oplevering der werken of na ontvangst
van de factuur, per aangetekende brief te gebeuren. Na deze termijn is de aanvaarding
definitief en is er geen verhaal meer mogelijk.
Art 6 Betalingen
Onze facturen zijn behoudens andersluidend beding, contant betaalbaar uiterlijk acht dagen
na factuurdatum.
Bij niet betaling of onvolledige betaling van de factuur binnen de dertig dagen na
factuurdatum is automatisch en zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest verschuldigd
van 12% per jaar op het factuurbedrag of op het saldo.
Indien na de ingebrekestelling geen of slechts onvolledige betaling volgt binnen de gestelde
termijn, zal zonder nieuwe aanmaning het factuurbedrag of het saldo automatisch, wegens
wanbetaling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, en dit met een
minimum van 30 Euro.
De goederen blijven eigendom van Mertens Eco Solutions tot de volledige betaling van de
factuur, alle risico’s zijn ten laste van de koper. De eventueel betaalde voorschotten blijven
eigendom van Mertens Eco Solutions ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop.
Art 7 Betwistingen
Voor de regeling van alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

P Bedenk vooraf even of het nodig is om dit bericht af te drukken.
P Please consider the environment before printing this e-mail.

