
ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Elke klacht betreffende de leveringen vermeld op onze facturen moet ons toegestuurd worden per ter post aangetekend schrijven, binnen de acht dagen na factuurdatum. Een-
maal deze termijn verstreken, worden de facturen als definitief en zonder voorbehoud aanvaard beschouwd.

2. De verzending van goederen worden aanzien als aanvaard voor de hoedanigheid en gewicht bij lading op wagon(s), vrachtwagen(s) of schip, zij worden vervoerd op risico van
de koper, zelfs wanneer zij franco vervoerd worden.

3. De verzending van goederen per wagon(s), of vrachtwagen(s) of schip verzonden en die bij aankomst zouden beschadigd, vernield of gestolen zijn, zullen noch vergoed, noch
afgerekend worden. Om gebeurlijk in aanmerking te kunnen genomen worden, moeten alle klachten schriftelijk voor de lossing gedaan worden. De hoeveelheid kolen bij Kolen
Tomar besteld zijn niet bindend.

4. Leveringen op bepaalde leveringstermijnen worden niet gewaarborgd. Alle orders worden uitgevoerd aan de prijs van de dag der lading en aan dezelfde voorwaarden als deze van onze
leveranciers. De koper kan in geen geval de niet-naleving van de vastgestelde leveringstermijnen inroepen om schadevergoeding of nietigverklaring van de overeenkomst te eisen.

5. De afbestellingen kunnen slechts twee dagen na schriftelijke ontvangst van deze door ons aanvaard worden.

6. De toepassing van de wetgeving betreffende de Belasting op de Toegevoegde Waarde, zal gedaan worden na aanduidingen van de koper en onder zijn uitsluitende ver-
antwoordelijkheid.

7. Behoudens andere voorwaarden vermeld op de factuur, zijn al onze facturen betaalbaar 30 dagen na levering en op de zetel van onze onderneming te Brugge, Jacob Van Arte-
veldestraat 1. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de factuur.

8. De aanvaarding van wisselbrieven of orderbrieven brengt geen schuldvernieuwing mede; de algemene verkoopsvoorwaarden blijven toepasselijk.

9. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag zullen de factuurbedragen een intrest van 1 % per maand opbrengen, zonder dat daartoe enige ingebreke-stelling zal dienen te gebeuren.
Tevens is de schuldenaar gehouden bij toepassing van de artikelen 1139 en 1150 van het Burgerlijk Wetboek, aan de b.v.b.a. Kolen Tomar, een schadevergoeding te betalen, con-
ventioneel en forfaitair, onverminderbaar op 10% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum evenwel van 50 euro.

10. De Rechtbanken van Brugge zijn uitsluitend bevoegd voor de geschillen betreffend de uitlegging en uitvoering van onze contracten en facturen.

11. Alle vervoer gebeurt onder de algemene voorwaarden voor het wegvervoer en worden verricht onder C.M.R.-overeenkomst voor rekening van de klant.


