ALGEMENE VOORWAARDEN ONNOCKX &KINDEREN
1. De BVBA ONNOCKX & KINDEREN hierna ONNOCKX
genoemd, levert haar diensten onder de huidige algemene
voorwaarden. Telkens een cliënt (of meerdere cliënten) een
beroep doet op ONNOCKX, wordt de cliënt geacht van deze
algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en ze behoudens tegenbericht - zonder voorbehoud te hebben
aanvaard. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen enkel
schriftelijk worden gemaakt en dienen uitdrukkelijk
schriftelijk door ONNOCKX te worden bevestigd. Alle
navolgende overeenkomsten die tussen ONNOCKX en de
cliënt worden afgesloten, worden eveneens door de
huidige voorwaarden beheerst.
2. Elke betalingsuitnodiging of factuur van ONNOCKX dient
te worden betaald ten laatste op de daarop vermelde
vervaldag. Indien geen vervaldag wordt vermeld, dan dient
de factuur of betalingsuitnodiging contant te worden
betaald. Er kunnen geen bedragen in mindering worden
gebracht voor waarborgen of om andere redenen,
behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van
ONNOCKX.
3. Onbetaalde bedragen worden opeisbaar vanaf de dag
waarop zij betaald dienden te zijn en tot de dag van
volledige betaling van rechtswege en zonder verwittiging
verhoogd met een verwijlintrest gelijk aan 12 procent op
jaarbasis.
Bovendien
worden
deze
onbetaalde
factuurbedragen verhoogd met een schadevergoeding
wegens wanbetaling gelijk aan 15 procent, met een
minimum van 250,00 EUR en een maximum van 2.500,00
EUR, onverminderd het recht van ONNOCKX om de
eventuele meer geleden schade te bewijzen en op de cliënt
te verhalen. Indien ONNOCKX een gespecialiseerde derde,
die erkend is tot het uitoefenen van de activiteit van
minnelijke invordering, opdracht geeft tot inning van het
verschuldigde, worden voormelde bedragen nogmaals
verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 250,00 EUR.
4. Indien facturen of betalingsuitnodigingen van ONNOCKX
onbetaald blijven op hun vervaldag, is ONNOCKX
gerechtigd, alle verdere leveringen van goederen of
uitvoering van diensten onmiddellijk op te schorten tot
volledige betaling van het verschuldigde. De wanbetaler
heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die
hij/zij ten gevolge van deze opschorting zou lijden.

5. Klachten betreffende facturen of betalingsuitnodigingen
van ONNOCKX dienen schriftelijk aan de maatschappelijke
zetel van ONNOCKX (1653 DWORP, Alsembergsesteenweg
554) te worden toegezonden binnen de vijftien dagen na
factuurdatum, bij gebreke waaraan de schuldvordering
voortkomend uit deze facturen als onbetwist wordt
beschouwd.
6. Klachten betreffende verborgen gebreken in eventueel
geleverde goederen of uitgevoerde diensten dienen
schriftelijk aan ONNOCKX te worden toegezonden, zo
spoedig mogelijk en ten laatste binnen de 48 uur na de
vaststelling ervan.
7. Door haar verkochte en geleverde goederen blijven
eigendom van ONNOCKX zolang de volledige prijs ervan niet
is betaald, terwijl de cliënt vanaf de levering ervan alle
risico’s en aansprakelijkheid voor deze goederen draagt.
Terugname van deze goederen heeft niet automatisch tot
gevolg dat de overeenkomst wordt ontbonden. De cliënt
die bij ONNOCKX goederen heeft besteld en deze bestelling
annuleert, dient behoudens schriftelijke toestemming van
ONNOCKX alsnog de bestelde goederen te betalen.
8. Indien een of meerdere bedingen ongeldig of nietig zijn,
dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de
andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan.
9. De rechtsverhouding waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door het
Belgisch recht.
10. Geschillen zullen worden beslecht door de rechtbanken
te BRUSSEL, behoudens wanneer de vordering onder de
bevoegdheid van de Vrederechter valt. In dat geval is de
Vrederechter te HALLE bevoegd.
11. Op alle prestaties en kosten van ONNOCKX is steeds een
BTW- percentage van 21% verschuldigd.

