Algemene verkoopsvoorwaarden
1. Toepassingsgebied
Op alle verkoopovereenkomsten die gesloten worden door PHIX zijn uitsluitend deze algemene
verkoopsvoorwaarden van toepassing. Deze worden hierna beschreven en/ of de bijzondere voorwaarden
waarmee de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Een stilzwijgende aanvaarding kan in geen
geval tegen de feitelijke vereniging opgeworpen worden.
2. Aanbod
Elk aanbod door Phix gedaan is louter informatief en bindt deze op geen enkele wijze tenzij anders vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving
is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling door de klant mogelijk te maken. Als Phix gebruik
maakt van productafbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave.
3. Levering
De koper kan nooit de ontbinding van de overeenkomst of een schadeloosstelling voor laattijdige levering
eisen daar de onderneming steeds het mogelijke zal doen om de voorgestelde leveringstermijnen te
eerbiedigen. De leveringen worden uitgevoerd door de personeelsleden van de onderneming. De
transportkosten voor de bestellingen onder de € 1000 zijn ten laste van de klant. Bij verzending van de
goederen op kosten van de leverancier, is de verzending op risico en verantwoordelijkheid van de klant.
4. Klachten of terugzendingen
De bestemmeling moet op het ogenblik van de levering van de goederen, de dozen controleren en zijn
voorbehoud maken, de formaliteiten invullen en de nodige procedure volgen binnen de wettelijke termijn in
zijn eigen naam. Klachten worden niet meer aanvaard acht dagen na de levering. De beschadigde goederen
mogen slechts teruggezonden worden onder onze goedkeuring en zullen vervangen worden na de uitslag
van een controle door ons uitgevoerd.
5. De prijs
De in aangeboden producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Prijzen kunnen te allen tijde herzien
worden bij prijsverhogingen opgelegd door de leveranciers van de verkoper, monetaire fluctuaties,
gewijzigde douane reglementering, wijzigingen in btw-tarieven of invoering van bijzondere taksen en dit
zonder dat de bestelling door de klant kan geannuleerd worden.
6. Betaling
Alle facturen zijn contant betaalbaar in Zomergem of via overschrijving op de bankrekening. Alle geleverde
goederen blijven integraal eigendom van de verkoper PHIX tot na de volledige betaling van de goederen. Tot
op de datum van betaling worden de goederen geacht uitgeleend te zijn aan de klant. Bij niet-betaling van
de facturen op de vervaldag, kan de verkoper een forfaitaire schadevergoeding van € 250 en een
nalatigheidsinterest van 1,2% per aangevangen maand eisen. Eventuele gerechtskosten en incassokosten zijn
volledig ten laste van de schuldenaar. De klant kan zijn schulden enkel en alleen betalen door overschrijving
op de bankrekening.
7. Overmacht
In geval van overmacht, zijnde alle abnormale of onvoorziene omstandigheden al dan niet toerekenbaar aan
de verkoper, inclusief brand, explosie, mechanisch defect, staking, uitsluiting, oorlog, rustverstoring, nietbeschikbaarheid van grondstoffen, welke redelijkerwijs de gedeeltelijke/ volledige uitvoering van het
contract door de verkoper verhindert, kan de verkoper zonder schadeloosstelling
8. Geschillen
Op overeenkomsten tussen de verkoper en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben,
is uitsluitend de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent te allen tijde bevoegd.

