ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer, na ontvangst van een opdracht, de verkoper schriftelijk heeft bericht
de opdracht aan te nemen binnen de eventueel door de koper gestelde termijn.
2.2. Indien de verkoper bij het doen van een aanbod een termijn heeft gesteld voor het aannemen ervan, wordt de overeenkomst geacht tot
stand te zijn gekomen, wanneer de koper vóór het verlopen van deze termijn schriftelijk bericht heeft het aanbod aan te nemen, met dien
verstande evenwel, dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen wanneer dit bericht niet binnen een week na verloop van deze termijn
is binnengekomen.
2.3. De wijzigingen aan het aanbod van de verkoper aangebracht zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn bevestigd. Alle bestellingen langs
een tussenpersoon moeten door de verkoper rechtstreeks aan de koper worden bevestigd.
3. Betaling
3.1. Alle betalingen geschieden in EURO of in de munt voorzien in de overeenkomst; zij zijn netto berekend en discontovrij.
3.2. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de facturen betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders
vermeld op de factuur.
Wanneer de koper niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn of, bij gebreke hieraan, binnen de wettelijke betalingstermijn,
heeft de verkoper vanaf de daarop volgende dag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de betaling van een interest van 12%.
De verkoper heeft bovendien, wanneer de koper niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn of, bij gebreke hieraan, binnen
de wettelijke betalingstermijn, onverminderd zijn recht op vergoeding van de gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het
Gerechtelijk Wetboek, recht op een redelijke schadeloosstelling door de koper voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de
betalingsachterstand.
Het feit dat er interesten bedongen worden, verhindert niet dat de betalingen eisbaar zijn op hun vervaldag.
3.3. Alle huidige en toekomstige belastingen, van welke aard ook, zijn ten laste van de koper.
4. Financiële waarborgen
De verkoper behoudt zich het recht voor om, indien het na het sluiten van de overeenkomst maar voor de totale betaling van de prijs blijkt
dat het krediet van de koper in het gedrang komt of wanneer zijn kredietwaardigheid vermindert en namelijk in volgende gevallen: het vragen
van betalingstermijnen, protest, de vraag tot minnelijk of gerechtelijk akkoord, het beslag op het geheel of een deel van de goederen van de
koper op vraag van een schuldeiser, vertraging in de betalingen aan RSZ, enz. deze garantie te eisen die hij nodig acht voor de goede
uitvoering van de verbintenissen, zelfs na de levering van goederen. Hiervoor is geen enkele ingebrekestelling vereist.
5. Ontbindend beding
Ingeval de klant, om welke reden dan ook, niet volledig zijn verplichtingen zou nakomen en onder meer zou nalaten een of meerdere
verschuldigde bedragen op de overeengekomen vervaldag(en) te betalen, niettegenstaande aangetekende ingebrekestelling hiertoe, kan de
overeenkomst ten laste van de klant van rechtswege worden ontbonden na aangetekende melding in die zin vanwege Splendit BV.
Daarenboven zal een schadevergoeding van 15 % van de prijs, met een minimum van 1000,- EURO verschuldigd zijn.
6. Bevrijdende omstandigheden
6.1. Als bevrijdende omstandigheden gelden, indien zij zich voordoen na de totstandkoming der overeenkomst en de uitvoering daarvan
verhinderen : arbeidsconflicten en alle overige omstandigheden, zoals brand, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, verbod op
deviezenoverdracht, opstand, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik, indien
deze overige omstandigheden zich voordoen buiten de wil van partijen.
6.2. De partij die zich op de bovenvermelde omstandigheden beroept, moet de andere partij van het intreden alsook van het aflopen daarvan
onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.
6.3. Het ontstaan van één van deze omstandigheden ontneemt alle aansprakelijkheid zowel van de verkoper als van de koper.
7. Toepasbare wet en rechtbanken
De overeenkomst wordt door het Belgisch recht beheerst, tenzij de partijen er anders over beslist hebben. In geval van betwisting zijn de
Ondernemingsrechtbanken van Brussel alleen bevoegd.

