ALGEMENE VOORWAARDEN SLIMCAB BVBA

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle productverkoop en dienstverlening van SLIMCAB BVBA.
2. Een verkoop komt slechts tot stand na de bevestiging door SLIMCAB BVBA. Een begin van uitvoering geldt als
bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is gebeurd.
3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn bijgevolg nooit bindend, tenzij dit
uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een grond tot
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst opleveren.
4. De koper dient de goederen bij levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel
geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren binnen de week na ontvangst.
5. Behoudens andere overeenkomst zijn de facturen betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. Betalingen na
deze vervaltermijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest op van 12% per
jaar, alsook een schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van € 150.
6. Betwistingen dienen binnen de 7 werkdagen na de verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan
SLIMCAB BVBA gericht te worden. Een betwisting kan in geen geval uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.
7.De geleverde goederen blijven eigendom van SLIMCAB BVBA tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs,
vermeerderd met eventuele kosten en interesten.
8. Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord, neemt SLIMCAB BVBA geen goederen terug, annuleert geen
geplaatste bestellingen en ruilt geen goederen om op vraag van de klant.
9. De klant dient elke adreswijziging of juridische wijziging (overname, BTW-nummer…) onmiddellijk melden aan
SLIMCAB BVBA. Bij verzuim kan SLIMCAB BVBA de kosten voor opzoekingswerk of foutief gestuurde zendingen
verhalen op de klant.
10. SLIMCAB BVBA is enkel aansprakelijk indien de klant bewijst dat SLIMCAB BVBA een zware contractuele fout
begaan heeft, indien er opzet is of indien SLIMCAB BVBA een verbintenis heeft uitgevoerd die één van de
voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt. De aansprakelijkheid is beperkt tot het herstellen van
voorzienbare, rechtstreekse schade, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade. De aansprakelijkheid
van SLIMCAB BVBA blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van de bestelling. SLIMCAB BVBA kan in
geen geval aansprakelijk gesteld worden voor fouten of nalatigheden van derden.
11. De klant vrijwaart SLIMCAB BVBA voor elke vordering van derden, ook na beëindiging van de overeenkomst.
12. SLIMCAB BVBA is niet verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of de vertraging van de uitvoering van de
verplichtingen van de overeenkomst in geval van overmacht. Reeds geleverde prestaties tot aan het moment van
de overmacht zullen door SLIMCAB BVBA gefactureerd worden.
13. SLIMCAB BVBA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst
tijdelijk op te schorten of zelfs te beëindigen, indien de klant manifest de contractsbepalingen en/of de algemene
voorwaarden niet naleeft, alsook indien de klant verkeerde gegevens doorgeeft, indien de klant de dienstverlening
van SLIMCAB BVBA in gevaar brengt en indien de klant het faillissement heeft aangevraagd.
14. In geval van betwisting zijn is enkel de rechtbank bevoegd waar SLIMCAB BVBA ten tijde van het sluiten van
deze overeenkomst haar maatschappelijke zetel heeft. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.

