Algemene voorwaarden
De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en er alle bedingen van te
hebben aanvaard, behoudens wanneer uitdrukkelijk anders werd overeengekomen op de ondertekende
verkoopovereenkomst.
“Klachten in verband met de levering van goederen en diensten of de uitvoering van werken moeten
geschieden per gemotiveerd aangetekend schrijven, (a) in geval van een klacht wegens zichtbare gebreken,
binnen 8 dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum, (b) in geval van verborgen gebreken, binnen acht dagen
na de ontdekking van dit gebrek en ten laatste zes maanden na de leverings- of uitvoeringsdatum.”
Facturen dienen ten laatste betaald te worden op de op de factuur vermelde vervaldag. De op de vervaldag
niet-betaalde facturen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10% per
jaar, alsmede, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding van 20%
op het factuur bedrag (met een minimum van € 250,00).
Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen
doorgang kan vinden, is deze aan MAKU Interieur een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van
het totaalbedrag van de bestelling.
De niet betaling op haar vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs
niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
Niet-tijdige betaling geeft ons het recht verdere leveringen of diensten te staken, teneinde de tegoeden niet
verder te laten oplopen en dit zonder aanmaning van onzentwege.
Bij geschillen zijn alleen de Rechtbanken van Gent bevoegd.
Betalingsvoorwaarden

- €1000 bij ondertekening offerte
- 30% bij opmeting
- 40% bij levering en plaatsing
- 30% bij oplevering
Tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat in de verkoopovereenkomst.
Alle gevallen van overmacht, staking, oproer, oorlog, ongeval, gebrek aan grondstoffen, enz. ontslaan ons van
alle verplichtingen. Zij geven de klant echter niet het recht zijn overeenkomst te verbreken. Dit geldt ook
wanneer dergelijke omstandigheden zich zouden voordoen bij onze klanten.
Levertijden worden opgegeven zonder verbintenis op een bepaalde datum. Elke vertraging in de uitvoering der
bestellingen of leveringen, welke deze ook mag zijn, kan voor ons geen boete of schadevergoeding met zich
meebrengen, noch ons verantwoordelijk stellen, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
De goederen blijven onze eigendom totdat zij volledig betaald zijn. Zolang de betaling niet heeft plaatsgehad,
is de koper niet gemachtigd de geleverde goederen te verpanden of te belenen, in de meest uitgebreide zin
van het woord. De risico’s zijn echter ten laste van de klant vanaf het moment van levering van de goederen.
Verhoudingen en afmetingen op plannen zijn indicatief en niet bindend. Enkel technische maten, die expliciet
opgegeven zijn, zijn bindend. De tekeningen zijn een niet bindende weergave van de uiteindelijke uitvoering
Bij plaatsing in regie, worden de uren, verplaatsingskosten en verbruikte materialen aangerekend volgens de
geldende prijzen.
De klant voorziet de nodige parkeerruimte in de onmiddellijke nabijheid van de werf.
De opgegeven prijzen zijn geldig voor plaatsing op gelijkvloers, tenzij anders vermeld.
Ingeval van plaatsing op verdieping, wordt verticaal transport voorzien en worden deze kosten doorgerekend
aan de klant.
Onze prijzen zijn excl. BTW tenzij anders vermeld. De offerte is niet deelbaar en kan bij gevolg niet
opgesplitst worden. De klant verbindt er zich toe correcte facturatiegegevens op te geven bij bevestiging
bestelling. Indien toch facturen moeten hermaakt worden omwille van verkeerde gegevens, dient de klant dit
binnen de 8 kalenderdagen schriftelijk door te geven, zo niet worden ze beschouwd als zijnde correct. Dit
geeft in geen enkel geval aanleiding tot opschorting van betaling.

