Algemene verkoopsvoorwaarden
•

Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle door ons geleverde diensten, aanbiedingen en producten, tenzij anders en
schriftelijk overeengekomen.

•

De prijzen vermeld in onze offertes zijn steeds richtinggevend maar vrijblijvend.

•

De offerte is 14 dagen geldig. De vermelde uitvoerings- en/of leveringstermijnen zijn louter indicatief, zij kunnen geen
aanleiding geven tot schadevergoeding of de verbreking van de overeenkomst.

•

De in offerte vermelde producten kunnen, in functie van beschikbaarheid, zonder voorafgaande verwittiging door een
minstens gelijkwaardig product vervangen worden.

•

Bij opzegging van een bestelling wordt aan de verkoper, ten forfaitaire titel, 1/3 van de totale overeenkomst betaald,
onverminderd zijn recht de uitvoering van de bestelling te eisen.

•

Betaling: contant of binnen 15 dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

•

Elke factuur die ons niet binnen de acht dagen wordt teruggezonden, is verondersteld door de klant aanvaardt te zijn.

•

Elke factuur, onbetaald op vervaldatum, wordt van rechtswege en zonder verdere aanmaning verhoogd met een
conventionele rente van 12%. Eveneens zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op de factuurprijs,
met een minimum van 125 €. Alle kosten wegens wanbetaling zijn ten laste van de koper. De geleverde goederen blijven
eigendom van MAVARI-IT BVBA tot de volledige prijs betaald is. Het gebruiksrecht van de aldus in consignatie gestelde
goederen is beperkt tot de onderneming of de rechtspersoon die de opdrachtgever is en is beperkt tot 30 dagen na de
officiële in gebreke stelling, alle facturen blijven onverminderd vorderbaar.

•

Eventuele uitzonderlijk toegestane kortingen vervallen automatisch indien onze betalingstermijnen niet gerespecteerd
worden.

•

De niet betaling op zijn vervaldatum van één factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen
facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

•

Alle klachten dienen ons per aangetekend schrijven te worden overgemaakt binnen de acht dagen na levering of plaatsing.

•

MAVARI-IT BVBA zal haar diensten of leveringen mogen onderbreken in geval van overmacht, zonder enig recht op
schadevergoeding van de klant.

•

Garantie

1.

Alle klachten omtrent zichtbare gebreken dienen op straffe van onontvankelijkheid onmiddellijk bij de in bezitstelling van de
goederen te worden gedaan.

2.

Door het verbreken van de garantiezegel wordt er verondersteld dat er wijzigingen werden aangebracht aan het door ons
geleverde goed. De garantie vervalt wanneer door derden of de opdrachtgever wijzigingen worden gemaakt in of aan het
door ons geleverde goed. Tevens vervalt de garantie wanneer er zichtbare schade werd aangebracht door de
opdrachtgever of door derden. De kosten van deze vaststellingen, het opsporen van uit te voeren herstellingen en
gebreken die buiten de garantie vallen zijn ten laste van de opdrachtgever.

3.

De garantieperiode bedraagt 6 maanden op defecte onderdelen exclusief uurloon, 2 jaar op defecte onderdelen waarvan
kan aangetoond worden dat het defect het gevolg is van een constructiefout, tenzij anders overeengekomen of als de
vermelde garantie anders is geformuleerd. Op onderdelen goedkoper dan 100 € exclusief BTW geldt een garantie van
twee weken. Er is geen garantie voor verbruiksgoederen, diskettes, CD en software.

4.

De defecte goederen dienen teruggebracht te worden op de maatschappelijke zetel van MAVARI-IT BVBA in de originele
verpakking, vergezeld van bewijs van aankoop, van alle bijgeleverde software, kabels en handleidingen, zoniet wordt een
forfaitaire kostprijs van 50 € aangerekend.

•

Prijs

1.

Voor de hardware worden de prijzen bepaald op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst. In geval van
toepassing van prijsverhogingen door de constructeur/leverancier zullen deze aan de koper worden meegedeeld die het
recht heeft om, zonder kosten, binnen de acht dagen na deze kennisgeving tot een schriftelijke annulatie van de koop over
te gaan.

2.

In de prijzen is geen basisopleiding voorzien, tenzij anders overeengekomen. Alle meerprestaties en verplaatsingskosten
worden tegen een afzonderlijk tarief in rekening gebracht.

•

Aansprakelijkheid

1.

Wij zijn slechts aansprakelijk voor wanprestaties jegens de opdrachtgever indien binnen de 30 dagen na een in gebreke
stelling door de opdrachtgever wij in gebreke blijven.

2.

Elke vorm van bedrijfsschade is uitgesloten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de geleverde
goederen en/of diensten.

3.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Brugge bevoegd. Deze bevoegdheid geldt tevens mocht een
verdrag een buitenlandse rechtbank bevoegd achten. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

