Factuur voorwaarden:
De factuur dient betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum.
Betaling na deze termijn brengen de rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten
op gelijk aan 10%, evenals een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag
(met een minimum van €25) als schadevergoeding en een nalatigheidinterest van
10% per maand
Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.
In geval van betwisting zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de
rechtbanken van het het arrondissement van onze bedrijfszetels bevoegd
(Dendermonde) ,tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper
uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en is vrij van enig
zichtbaar gebrek,andere gebreken moet de koper binnen de 2 dagen na het
ontdekken ervan aan de verkoper per schriftelijk melden. Gebreken en of eventuele
defecten die niet binnen deze termijn zijn geformuleerd, hoeven niet meer aanvaard te
worden.
Core Computing heeft het recht orders te weigeren of voorwaarden te verbinden aan
het uitvoeren van een order,zoals het vragen van een aanbetaling of vooruitbetaling.
Een verkoop komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper.
Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud is
gebeurd.
Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. ze is slechts geldig
mits de schriftelijke aanvaarding door de verkoper.in geval van annuleren is er een
forfaitaire vergoeding verschuldigd van 50% indien maatwerk, indien geen maatwerk
dan is de vergoeding 20% van de prijs van de bestelling.
Vervoer en eventuele verzendingskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij
uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, Tevens gebeurd de levering op risico van
de koper.
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling
van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en intresten.
Onze facturen zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidende schriftelijke
bepalingen.

