Algemene factuurvoorwaarden
1 De onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van alle door ons aangegane
overeenkomsten. Er kan enkel schriftelijk van worden afgeweken.
2 In geval van annulering van de bestelling of een gedeelte ervan is de klant een forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 30 % van de waarde van de geannuleerde bestelling,
onverminderd het recht van de bvba Nijst Natuursteen om te opteren voor de uitvoering in natura.
3 De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden bvba Nijst
Natuursteen niet. Vertraging van de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op
ontbinding van overeenkomst.
4 De bvba Nijst Natuursteen behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement,
kennelijk onvermogen, toelating tot de collectieve schuldenregeling, alsook bij om het even welke
wijziging aan de juridische toestand van de klant.
5 Elke klacht met betrekking tot zichtbare gebreken of zichtbare non-conformiteit aan het geleverde
dient te geschieden binnen de 8 dagen na uitvoering de levering en voor plaatsing van de goederen
en dit per aangetekend schrijven aan de bvba Nijst Natuursteen, bij gebreke waaraan de klant geacht
wordt de geleverde goederen te hebben aanvaard. Elke klacht met betrekking tot verborgen
gebreken moet worden geformuleerd binnen de 8 dagen na het ontdekken van het gebrek en dit per
aangetekend schrijven aan de bvba Nijst Natuursteen. De aansprakelijkheid van de bvba Nijst
Natuursteen is steeds beperkt tot de waarde van de geleverde goederen. De bvba Nijst Natuursteen
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor andere schade, o.a. indirecte schade zoals gevolgschade,
winstderving enz.
6 Behoudens andersluidend beding of nauwkeurige vermelding op de factuur, zijn de facturen
contant betaalbaar, op hun datum, op onze zetel van de bvba Nijst Natuursteen te Bilzen.
7 Het protest tegen de factuur dient schriftelijk, per aangetekende brief aan de bvba Nijst
Natuursteen, te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum, bij gebreke waaraan de klant geacht
wordt de factuur te hebben aanvaard.
8 Eigendomsvoorbehoud. De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. Alle
risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding
van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
9 Ieder op zijn vervaldatum onbetaald bedrag brengt van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling aan een een jaarintrest van 12%, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of
termijnen van respijt. Daarenboven wordt ieder op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten
titel van schadebeding van rechtswege en mits voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met 10
% met een minimum van 75 euro, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van
respijt.
10 De koper zal bij levering aanwezig zijn. Indien de goederen door afwezigheid van de koper niet
kunnen gelost worden, zal een forfaitaire kost van € 100,00 in rekening worden gebracht. Indien de

goederen door afwezigheid van de koper niet kunnen gelost worden zal een forfaitaire kost van
€ 100,00 in rekening worden gebracht. Indien de goederen niet tijdig gelost kunnen worden door
nalatigheid van de koper zal een kostprijs van € 60,00 per uur vertraging in rekening gebracht
worden.
11 Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I.
(Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen
zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen
worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax
050/45.60.74).

