Algemene voorwaarden

1) De geldigheidsduur van de offerte staat op de offerte zelf vermeld.
2) Alle bestellingen worden uitgevoerd naargelang onze mogelijkheid.
Geen bestelling mag vernietigd worden om reden van te late levering, tenzij er voorafgaandelijk een
contract wordt opgesteld dat de leveringsvoorwaarde bepaalt.
Onze verantwoordelijkheid vervalt door oorzaak van gevallen van overmacht – staking – lock-out
enzovoort. Sluiting bij onze leveranciers of bijzondere weersomstandigheden worden ook als gevallen
van overmacht beschouwd.
3) Bij annulering van de opdracht zullen de gemaakte kosten worden doorgerekend, verhoogd met 10%
van de opdrachtwaarde met een minimum van € 500.
4) De gefactureerde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de factuur.
5) Geen enkele klacht wordt nog aanvaard 8 dagen na de levering. De betaling mag niet uitgesteld
worden omwille van een klacht.
6) Deze voorwaarden blijven steeds geldig ondanks andere, zelfs tegenstrijdige voorwaarden van onze
klant of leverancier.
7) Al onze facturen zijn betaalbaar te HAMONT op 30 dagen netto factuurdatum. Iedere vertraging in de
betaling brengt voor koper de verplichting mede van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
intrest te betalen van 1% per maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding.
8) Bij wanbetaling zal zonder voorafgaande ingebrekestelling het bedrag der factuur verhoogd worden
met een aangenomen schadeloosstelling van 10% met een minimum van € 100 onverminderd de
gerechts- en uitvoeringskosten. Alleen de rechtbank van Antwerpen, zetel Hasselt, is bevoegd.
9) Wij houden ons het recht onze kredieten te laten verzekeren tegen wanbetaling en ze onder toezicht
te plaatsen.
10) Wij behouden ons het recht voor om voorschotten te vragen bij de opdracht.
11) Na de definitieve oplevering worden geen herstellingen en / of onderhoud meer uitgevoerd voor onze
rekening, met uitzondering van deze waarvoor de garantieperiode nog niet verstreken is.
12) De nietigheid van een of meerdere bepalingen impliceert niet de nietigheid van de overeenkomst. Wij
behouden ons het recht deze voorwaarden eenzijdig en op eender welk tijdstip te wijzigen.
13) Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog op de
uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer en de boekhouding. De rechtsgronden zijn de
uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en / of
het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijken zijn Hegge NV, Hegge Toelevering NV
en / of Hegge Invest NV, Bosstraat 131 tot 137, 3930 Hamont-Achel. Deze persoonsgegevens zullen
enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers of derden voor zover dit noodzakelijk is in het
kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.
De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons
bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten
aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met
betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen.
De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens
en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.
Voor meer informatie, zie onze Data Protection Notice (Hegge NV) en Privacy Policy op volgend adres:
https://www.hegge.be/nl/privacy-policy.

