Factuurvoorwaarden:
De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art.1139 van het Burgerlijk Wetboek
als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door verstrijken van de termijn. In
geval van niet betaling op de vervaldag is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art.1147 van
het Burgerlijk Wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel
en onverminderbaar vastgesteld op 12%, met een minimum van 25 EURO. Tevens zal een
verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder
ingebrekestelling. Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de koper. Alle klachten dienen binnen
de vijf dagen aangetekend te gebeuren. Elke betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht en zal
tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen behoren. Deze factuur is
contant betaalbaar of binnen 15 dagen na factuurdatum, behoudens uitdrukkelijk andersluidend
beding.
Huisregels:
-

-

-

-

-

-

Voertuigen worden alleen gemanipuleerd door bevoegde personen = zaakvoerder of de door
hem aangewezen persoon (personeel, keuring e.d.)
Offertes zijn niet bindend en zijn alleen ter indicatie gegeven.
Betalingen gebeuren volgens de factuurvoorwaarden . Bij niet betaling beroept de hersteller
zich op het retentierecht tot de factuur voldaan is. Bij voertuigen zal er 25 euro per week
worden gerekend voor de stalling.
Alle herstellingen dienen worden afgenomen en voorschotten kunnen hiervoor gevraagd
worden. De Garaasj bvba blijft echter eigenaar van de bestelde onderdelen tot de factuur
volledig voldaan is.
Herstellingen gebeuren volgens de vooraf afgesproken voorwaarden, de klant wordt steeds
gecontacteerd bij hogere of niet vooraf afgesproken kosten, tenzij anders afgesproken. Bv bij
werken in regie.
Wij rekenen een vast bedrag van 150 euro incl. btw als bestekkost. Bij herstelling van het
vooraf goedgekeurd bestek worden deze kosten in mindering gebracht.
Bij het niet afhalen van het voertuig binnen redelijke termijn van 2 weken na factuurdatum
zal er een stallingsvergoeding worden gerekend van 25 euro per week. Elke begonnen week
is geldig voor een volledige week.
Klachten dienen schriftelijk en binnen 5 dagen te gebeuren na levering van het voertuig.
Alle voertuigen en/of goederen die in onze werkplaats worden gebracht dienen verzekerd te
zijn tegen alle risico’s door de eigenaar. De klant draagt volledige aansprakelijkheid in geval
van brand, ontploffing, gevolgen van vorst, natuurrampen, diefstal van en uit het voertuig,
alsook alle andere schadegevallen. De Garaasj bvba zal de voertuigen en/of goederen
behandelen als een goede ‘huisvader’.
Bij betwisting zijn enkel rechtbanken van Antwerpen bevoegd.
Dit reglement hangt duidelijk in de werkplaats en is door iedereen die hier is, gekend.
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