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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Aanneming der voorwaarden.
Iedere bestelling is in alle gevallen onderworpen aan onze eigen algemene verkoopsvoorwaarden, tenzij 
door onze firma uitdrukkelijk en schriftelijk rekening gegeven wordt om tegenvoorwaarden, die bepaald 
worden door de koper, te aanvaarden.

Betalingen en klachten.
De betalingen gebeuren contant en moeten op onze naam en adres uitgevoerd worden. Klachten betreffen-
de facturen moeten schriftelijk kenbaar gemaakt worden binnen de 8 dagen na hun verzending. De koper 
mag zijn betaling niet uitstellen in geval van geschil met de verkoper.

Strafclausule.
Alle facturen en rekeningen zijn betaalbaar binnen de acht dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling 
is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd 
t.b.v. 12 % op het openstaande factuurbedrag alsook een forfaitair schadebeding t.b.v. 10 % op het factuur-
bedrag en dit laatste met een minimum van 50 EUR

Vervoer – Aanneming – Leveringstermijn
Alle verzendingen gebeuren op risico van de koper. Alle goederen worden als aangenomen beschouwd 
indien er binnen 8 dagen na ontvangst geen klacht kenbaar gemaakt wordt. De levertermijn die vermeld 
wordt in alle correspondentie is een indicatie en zonder enige verbintenis.

Kleurmanagement
Bestelde kleuren kunnen maximaal 10% afwijken van de vooropgestelde kleuren.

Eigendom.
De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs.

Waarborg en verantwoordelijkheden
Onze waarborg en verantwoordelijkheden met betrekking tot het product en zijn installatie beperken zich 
voor zoverre zij ons zijn gegeven door de fabrikant. De aansprakelijkheid van BVBA CarLENS Visual Projects 
voor schade die zou voortvloeien uit de geleverde goederen of diensten in elk geval en zelfs bij zware fout 
van BVBA CarLENS Visual Projects, beperkt tot het bedrag van het contract, zijnde de prijs van de te leveren 
goederen of diensten, met uitsluiting van elke andere schadevergoeding. Onder geen enkel beding zal BVBA 
CarLENS Visual Projects aansprakelijk zijn voor indirecte schade zoals, glasbreuk, productieverlies, verhoog-
de productiekosten, verlies van omzet, door derden geleden schade, en in het algemeen om het even welke 
gevolgschade.

Geschillen.
De rechtbanken van Hasselt zullen alleen bevoegd zijn in geval van rechtsgeding. Zij zullen uitsluitend de 
Belgische wetgeving toepassen.


