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Verkoopsvoorwaarden

✓

Onze facturen zijn contant betaalbaar te Bocholt behoudens anders op factuur
vermelde vervaldag. Op straffe van nietigheid dienen alle klachten in verband
met de levering ons per aangetekend schrijven bekend gemaakt te worden,
binnen de acht dagen na respectievelijk de ontvangst der goederen of van de
factuur. Het schriftelijk protest bevat steeds datum, nummer en bedrag van
de kwestieuze factuur en dient uitdrukkelijk, gedetailleerd en limitatief de
redenen van het protest op te geven.

✓

In geval van niet betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
interest toegepast worden gelijk aan de basisrentevoet van het kaskrediet in
voege op de vervaldag, verhoogd met 3%, met een minimum van 15%. De
periode tijdens dewelke interest verschuldigd is vangt aan op de vervaldag en
eindigt op de datum van ontvangst der betaling.

✓

Boven de verwijlinteresten zal elk vervallen onbetaald bedrag zonder enige
voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege worden verhoogd met 20%,
met een minimum van 50 euro als forfaitaire onverminderbare vergoeding om
de buitenrechtelijke incassokosten te dekken, onverminderd de gerechtelijke
kosten en rechtsplegingsvergoeding die ons zou toekomen.

✓

De goederen worden beschouwd genomen af kwekerij. De goederen worden
verzonden op risico van de bestemmeling. De goederen blijven eigendom van
de verkoper tot volledige betaling. Onvoorziene omstandigheden als
misgewas, vorstschade en dergelijke, ontheffen ons van de leverplicht, ook al
is de order bevestigd.

✓

De vermelde prijzen zijn stukprijzen in euro, vanaf 24 stuks per soort* en
BTW exclusief.
⇗ Bij een afname van minder dan 24 st/soort:
+0,10 euro
⇗ Bij een afname van minder dan 12 st/soort:
+0,25 euro
⇗ Bij een afname van minder dan 6 st/soort:
+0,35 euro
* Dit geldt enkel voor de soorten in Pot 9 cm.

✓

Leeggoed wordt dadelijk gewisseld bij het laden ofwel aangerekend.
⇗ Hoge Veenman kist:
3,30 euro
⇗ Lage Veenman kist:
2,60 euro
⇗ Pallet
6,80 euro
⇗ Europallet
11,35 euro
Aangerekend leeggoed kunnen we niet meer terugnemen. Wij behouden ons
het recht om bij plotse prijsstijgingen de prijzen van het leeggoed aan te
passen.

✓

Alle betwistingen die zouden kunnen ontstaan vallen onder bevoegdheid van
de rechtbank van Tongeren.

Met deze prijslijst vervallen alle vorige prijzen.

