ALGEMENE VERKOOP- EN VERHUURVOORWAARDEN GROEP GOETZE
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De klant/koper/huurder bevestigt kennis te hebben genomen van deze algemene
voorwaarden en deze te aanvaarden.
Tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst regelen deze algemene voorwaarden
de overeenkomst tussen BVBA Goetze Lier en de klant/koper/huurder met uitsluiting
van gelijk welke andere voorwaarden. De bedingen van de algemene voorwaarden maken
tevens deel uit van onze offertes en alle aanbiedingen d.m.v. publiciteit.
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn onze facturen contant
betaalbaar te Lier. Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege een
forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het openstaand
factuurbedrag met een minimum van 125 euro, alsook een intrest van 1.25 % per maand
en dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling.
De door BVBA Goetze Lier geleverde goederen en producten blijven eigendom van deze
laatste tot op het ogenblik van volledig betaling.
Bij eventuele annulatie van de overeenkomst door de klant/koper/huurder is deze een
forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 25% van het conform de
overeenkomst door de klant/koper/huurder aan BVBA Goetze Lier verschuldigde bedrag
onverminderd alle kosten welke het gevolg zijn van deze annulatie, zoals - doch niet
beperkend - transportkosten, administratiekosten, boetes e.d.
Behoudens schriftelijk protest per aangetekende brief binnen de 5 kalenderdagen na
verzending van de factuur wordt deze als aanvaard aanzien.
Terugzending van goederen en geleverde producten is slechts mogelijk tot 5
kalenderdagen na de schriftelijke toestemming van BVBA Goetze Lier welke voorbehoud
maakt voor nazicht. Terugbetaling van de eventueel reeds betaalde bedragen is
slechts mogelijk nadat is uitgemaakt dat de verantwoordelijkheid van de producent
vaststaat.
Wanneer in geval van overmacht en totaal onvoorzienbare omstandigheden, zoals bijv.
stakingen, brand, beschadiging van de te leveren goederen en producten e.d., de
uitvoering van de overeenkomst niet mogelijk is, kan BVBA Goetze Lier ontslaan
worden van zijn contractuele verplichtingen, zonder dat de klant/koper/huurder enig
aanspraak kan doen gelden t.o.v. BVBA Goetze Lier.
Leveringstermijnen zijn louter informatief en BVBA Goetze Lier kan onder geen beding
aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging van de leveringen of enig
onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst.
Gehuurde materialen worden volledig gereinigd geleverd en dienen in dezelfde staat
te worden terugbezorgd. Niet gereinigde materialen zullen door BVBA Goetze Lier
worden gereinigd aan een kostprijs van 37.18 euro + BTW per uur.
De klant/huurder zal de gehuurde goederen en materialen behandelen als een goede
huisvader en is verantwoordelijk voor eventuele diefstal, brand, waterschade,
vernieling, stormschade, ... deze lijst is niet limitatief en zonder enige
beperking. De BVBA Goetze Lier kan niet aansprakelijk gesteld worden door de
klant/koper/huurder voor eventuele ongevallen door het materiaal van welke aard ook.
Wij kunnen u aanraden contact op te nemen met een makelaar om dit te bespreken in uw
eigen belang.
Het gewaarborgd leeg goed blijft eigendom van de producent. Het materiaal in
bruikleen blijft eigendom van BVBA Goetze Lier. De betaling van waarborgsommen
bevrijdt de klant niet van zijn verplichting het materiaal terug te geven. Bij
gebreke aan teruggave behoudt BVBA Goetze Lier zich het recht voor het ontbrekend
materiaal aan te rekenen aan de actuele waarde op dat ogenblik. De eventueel
betaalde waarborg zal hierop in mindering gebracht worden.
De prijzen van leeg goed zijn niet begrepen in de basisprijzen van de dranken.
Elk geschil in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen wordt
uitsluitend beoordeeld door de rechtbanken van het kanton of het gerechtelijk
arrondissement van de maatschappelijke zetel van BVBA Goetze Lier, ofwel van de
woonplaats van de klant/koper/huurder, dit naar keuze van BVBA Goetze Lier. In elk
geval is het Belgisch recht van toepassing.
Tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn al de opgegeven prijzen van de
goederen geleverd op het gelijkvloers en op een verharde ondergrond waar men met een
transpallet kan over rijden.

