ALGEMENE VOORWAARDEN
1.

Deze Algemene voorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte bestellingen. Het enkel feit van de bestelling
impliceert aanvaarding van deze Algemene voorwaarden zonder voorbehoud en bij uitsluiting van alle andere.
Eventuele afwijkingen zijn aan dds slechts tegenstelbaar na onze schriftelijke bevestiging.

2.

Onze facturen zijn contant betaalbaar te Oudenaarde tenzij anders overeengekomen op de factuur.

3.

In geval van niet-betaling op de vervaldag, is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, vanaf
de vervaldag verwijlrente verschuldigd ten belope van 0,25% per week op het factuurbedrag.

4.

Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding verschuldigd
ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 50 euro.) als schadebeding.

5.

De koper verbindt zich door zijn bestelling onmiddellijk. Verbintenissen zijn door dds enkel bindend na schriftelijke
en behoorlijk ondertekende bevestiging. Elke wijziging aan of annulatie van een bestelling is voor rekening van de
koper, dat betekent, dat alle reeds gemaakte kosten zullen worden aangerekend tot zelfs de volledige uitvoering
van de overeenkomst.

6.

Onze offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 kalenderdagen vanaf de offertedatum, tenzij uitdrukkelijk
en schriftelijk anders overeengekomen. Na het verstrijken van de geldigheidsdatum zijn de offertes zonder
kennisgeving vatbaar voor wijzigingen. Ingeval de grondstoffenprijzen belangrijke en onverwachte stijgingen
ondergaan zal dds steeds het recht hebben, de overeengekomen verkoopprijzen aan te passen.

7.

Zichtbare gebreken moeten specifiek in detail gemeld worden op de afleveringsbons die de goederen vergezellen
bij levering, en waarvan minstens één exemplaar aan dds wordt terugbezorgd bij de aflevering van de goederen.
Een voorbehoud in algemene termen is in elk geval zonder waarde en derhalve niet aan dds tegenstelbaar.
Niet zichtbare gebreken moeten schriftelijk en aangetekend worden gemeld binnen de 7 kalenderdagen na
leveringsdatum. Bij gebrek aan bovenvermelde klachtenregeling wordt de koper geacht de levering integraal te
hebben aanvaard.

8.

Gewicht verschil tussen de kisten is geen mogelijkheid tot klacht.

9.

Het nat zijn van het gebruikte schilhout of gezaagd hout is geen reden tot klacht.

10. De eigendom van de goederen gaat pas over op de verkoper na volledige betaling. De kisten moeten binnen
worden gestockeerd met voldoende ventilatie.
11. Bij het beëindigen van de overeenkomst zal de koper steeds de resterende buffervoorraad afnemen en/of betalen,
die door dds werd aangelegd om een continue bevoorrading gedurende de overeenkomst te garanderen.
Eventuele vernietiging van niet afgenomen voorraden zal volledig ten laste worden gelegd van de koper met
bijhorende kosten.
12. Plaats van contract is Oudenaarde (België). Voor deze overeenkomst en alle eventuele betwistingen die eruit
zouden voortvloeien geldt de Belgische wet. Terzake zijn uitsluitend de rechtbanken van Oudenaarde bevoegd
waar de zetel van de vennootschap gelegen is.
13. De opgegeven leveringstermijnen zijn steeds benaderend en kunnen in geen geval aanleiding geven tot
schadevergoeding, boete of annulatie van de bestelling.
14. Wanneer ten gevolge van overmacht, wij niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden
wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan geëist worden.
15. Paletten onder de kisten worden nooit teruggenomen tenzij het uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overééngekomen
door beide partijen ondertekend.
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