Algemene Verkoopsvoorwaarden

1.Voor alle bestellingen worden tot op de dag van de leveringen van de goederen geldenede prijzen
aangerekend. Alle bestekken, offertes en bestellingen zijn vrijblijvend en voor herziening vatbaar.
Eventuele prijswijzigingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch ontbinding van
de overeenkomst door de koper.
2. Tenzij anders vermeld dienen alle facturen binnen de 30 dagen na factuurdatum op de
maatschappelijke zetel of op de bankrekening van Mega-Mat nv voldaan te worden.
3.In geval van laattijdige betaling zal er automatisch en van rechtswege, zonder dat daartoe enige
ingebrekestelling vereist is, een conventionele intrest verschuldigd zijn van 12%, alsook een
conventionele schadevergoeding van 10%.
4.Eventuele klachten dienen te worden overgemaakt per aangetekend schrijven, uiterlijk binnen de 8
dagen na factuurdatum. Klachten na deze datum zullen worden afgewezen als zijnde laattijdig.
5.De eigendom van de verkochte goederen blijven het eigendom van Mega-Mat nv tot de goederen
volledig vereffend zijn. Mega-Mat nv dient onmiddellijk verwittigd worden bij dreigend faillissement,
inbeslagname of bij iedere waardevermindering van het goed.
6. De leveringen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en kunnen Mega-Mat nv niet
verbinden.
7.De garantievoorwaarden die Mega-mat nv biedt aan zijn klanten zijn uitsluitend de voorwaarden
van de fabrikant, tenzij anders vermeld. Deze garantievoorwaarden zijn doo de klant gekend of
kunnen op aanvraag bekomen worden. Om een beroep te kunnen doen op een garantie, dient de
klant over een aankoopbewijs te beschikken.
8. De eindklant geeft toelating aan Mega-mat nv tot het opslaan en bewaren van de verstrekte
gegevens met het oog op de uitvoering van de dienstverlening in het kader van de overeenkomst. De
klant geeft toelating aan Mega-mat nv tot het gebruik van deze gegevens voor promotionele
doeleinden die uitsluitend betrekking hebben op de producten en diensten van Mega-Mat nv.
9. In geval van geschil zal enkel de rechtbank van Hasselt bevoegd zijn.

