ALGEMENE VOORWAARDEN

6. De Klant dient de geleverde diensten

van 10% met een minimum van 100 euro,

onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten

en worden tevens eventueel andere

1. In deze algemene voorwaarden wordt

moeten uiterlijk binnen de 14 dagen na

openstaande

onder de “Dienstverlener” Eveline Tytgat

ontvangst

opeisbaar.

Interieur, met zetel te 8200 Brugge,

overgemaakt.

schriftelijk

worden

Albert Dyserynckpark 4 bus 1, gekend
onder

nummer

onmiddellijk

11. Wanneer de Klant de contractuele

0729.586.785

7. De diensten worden geleverd binnen

verplichtingen niet nakomt, houdt de

verstaan. Onder de “Klant” wordt de

de termijn zoals op de bestelbon/offerte

Dienstverlener zich het recht voor om, na

andere partij verstaan, die een beroep

vermeld, rekening houdend met de

ingebrekestelling,

doet op de diensten van Eveline Tytgat

gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard

verplichtingen op te schorten, hetzij de

Interieur.

wordt

van de industrie of handel. Eventuele

overeenkomst

verstaan de diensten die het voorwerp en

vertraging in de levering die niet aan de

tussenkomst te ontbinden, indien op de

/

Dienstverlener kan worden toegerekend,

ingebrekestelling geen of geen nuttig

kan

tot

gevolg wordt gegeven binnen de acht

schadevergoeding of ontbinding van de

werkdagen, onverminderd het recht op

overeenkomst.

schadevergoeding.

en

8. Diensten buiten het bereik van de

12.

overeenkomst tussen de Dienstverlener

overeenkomst en op vraag van de Klant

aansprakelijk gesteld worden voor het

en de Klant, voor zover van deze

geleverd

afzonderlijk

herstellen van de rechtstreekse en

voorwaarden

aangerekend volgens het op dat moment

onrechtstreekse schade ten gevolge van

geldende tarief van de Dienstverlener.

Blikseminslag,

of

KBO

facturen

Onder

onderdeel

overeenkomst

“diensten”

uitmaken

met

Eveline

van

de

Tytgat

Interieur.

geen

aanleiding

geven

hetzij

zonder

haar

rechterlijke

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing
op

iedere

aanbieding,

niet

offerte

door

partijen

uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

worden

De

Dienstverlener

brand,

kan

nooit

Overstroming,

Oorlogen, verstoringen van de openbare
3. Onderhavige voorwaarden maken

9. De Dienstverlener is niet aansprakelijk

orde, Vochtigheid, Statische elektriciteit,

integraal deel uit van de overeenkomst.

voor materiële schade en lichamelijke

de Nalatigheid van de Klant of de

De Klant erkent uitdrukkelijk deze

schade

aangestelde.

voorwaarden gelezen te hebben en ze

aangestelden lijden om welke reden ook,

integraal zonder voorbehoud goed te

hieronder begrepen een tekortkoming,

13. Partijen erkennen dat de nietigheid

keuren.

nalatigheid, fout of zware fout van haar of

van één van de clausules uit de

haar aangestelden of leveranciers. De

overeenkomst, niet de nietigheid van de

4. De toepassing van eventuele algemene

Dienstverlener sluit daarenboven alle

hele overeenkomst met zich meebrengt.

voorwaarden

wordt

aansprakelijkheid uit voor enige schade

In dit geval verbinden partijen zich er toe

uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij dergelijke

ingevolge verkeerd gebruik van de

de nietige clausule te vervangen door een

afwijkende

voorwaarden

goederen voor de Klant en / of zijn

rechtsgeldige

schriftelijk

door

aangestelden en / of derden.

mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling

van

de

de

Klant

uitdrukkelijk

Dienstverlener

die

de

Klant

en/of

zijn

aanvaard zouden zijn. In geen enkel geval

clausule

die

zo

dicht

van de partijen aanleunt.

kunnen de algemene voorwaarden van de

10. De factuur met betrekking tot de

Klant

als

omschreven diensten dient betaald te

14. Alle overeenkomsten tussen de

worden

worden binnen de 14 dagen op de op de

Dienstverlener en Klant worden beheerst

factuur meegedeelde bankrekening. Bij

door het Belgisch recht. Eventuele

gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de

geschillen worden uitsluitend voor de

5. De diensten worden geleverd zoals

te betalen prijs op de vervaldag wordt van

rechtbanken

omschreven op de offerte, factuur of in

rechtswege en zonder ingebrekestelling

arrondissement

een gelijkaardig document.

de totaal te betalen prijs verhoogd met

afdeling Gent gebracht.

door

stilzwijgend

de

Dienstverlener

aanvaard

beschouwd.

12 % intrest per jaar en een schadebeding

van

het

gerechtelijk

Oost-Vlaanderen,

