BESTELFORMULIER
AKOESTISCHE PANELEN
Referentie:

Prins Albertlaan 65 ● B-8870 Izegem
T +32 51 31 93 94
info@acopa.be ● www.vds-concepts.com/acopa

Datum:

BTW BE0431 984 649 ● RPR Gent (afd. Kortrijk)
BIC KREDBEBB ● IBAN BE69 4668 1405 0178

Klantgegevens
Naam:

Contactpersoon:

Straat + Nr.:

Tel. Nr.:

Postcode:

E-mail:

Stad:

BTWnr:

Kleur en hoeveelheid
Aantal:

4c

m

x 40 stuks (1 pallet)
120 cm

180 cm

Totaal aantal stuks:
0100 White

Aantal:

x 40 stuks (1 pallet)

Totaal aantal stuks:
60 cm
0094 Grey

80 cm

120

cm

Bij grote oplages kan de stof in een ander kleur besteld worden.
OPGELET: De kleuren die uw beeldscherm toont kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Gelieve de stalenboek te nemen als referentie.

Opmerkingen

Handtekening:

Bestelling
afdrukken

Product van VDS Concepts

Bestelling
versturen

Verkoopsvoorwaarden: zie bijlage

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BE.NL

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN NL.NL

1. Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende
voorwaarden; onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er
kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Ze zijn van toepassing met uitsluiting van alle
algemene voorwaarden, voorkomend op de documenten uitgaande van de klant voor zover
deze laatste voorwaarden strijdig zijn met de eerste.
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2. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden steeds uitsluitend bij wijze van aanduiding
gegevenzonder strikt van toepassing te zijn. Vertraging in de levering of uitvoering van
werken of diensten of producten kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding.
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3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
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4. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de klant.
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5. Elke klacht of protest dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen
na factuurdatum op bovenvermeld adres, bij gebreke waarvan de klant onherroepelijk
verondersteld wordt de faktuur, de goederen, de werken of de diensten zonder betwisting
te hebben aanvaard en goedgekeurd. Geen enkel protest is geldig indien het niet exact en
uitvoerig is gemotiveerd.
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6. Het verlenen van een opdracht tot uitvoering of van een bestelling door de klant
impliceert het akkoord met de klant inzake de conceptie van de werken of goederen. Onze
vennootschap kan bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid oplopen voor fouten in de
conceptie van de werken of leveringen. Zij is enkel aansprakelijk voor goede uitvoering van
haar opdracht volgens de gebruikelijke normen. In elk geval geldt de vervaldag vermeld in
artikel 5 als uiterste datum van protest, behoudens vroegere aanvaarding of overname door
de klant, te bewijzen met alle middelen van recht.
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7. In geval onze vennootschap of aanverwante vennootschappen door de koper belast
worden met een studieopdracht of het ontwerp van een complexere installatie worden de
technische gegevens aangeleverd door de klant op zijn uitsluitende verantwoordelijkheid.
Onze vennootschap of aanverwante vennootschappen zullen de studie en of het ontwerp
naar best vermogen uitvoeren. Indien het ontwerp wordt goedgekeurd door de klant zijn
onze vennootschap of aanverwante vennootschappen door deze enkele goedkeuring
integraal ontlast van elke verantwoordelijkheid en zal de uitvoering van het ontwerp conform
het goedgekeurde plan of bestek integraal gebeuren op verantwoordelijkheid en risico van
de koper. De koper wordt geacht het betrokken ontwerp volledig te hebben nagekeken
zonodig nagecalculeerd te hebben en ontslaat onze vennootschap of aanverwante
vennootschappen van elke verantwoordelijkheid desbetreffend, zelfs in geval van grove
fout. Alle studies, plannen en documenten zijn en blijven ons eigendom, beschermd door
intellectuele rechten. Bij eventuele overhandiging aan de aanvrager mogen zij door deze
laatste niet misbruikt worden. (art.491 Strafwetboek). Zij mogen in geen geval aan derden
worden getoond of door derden worden misbruikt. De aanvrager van de plans en derden
blijven hoofdelijk aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en wij behouden ons het recht
voor schadevergoeding te eisen. Alle studies, plannen en documenten moeten worden
teruggeven op het eerste verzoek.
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8. Onze facturen zijn steeds betaalbaar in onze woonplaats, contant zonder korting, en uiterlijk
bij de levering, behoudens andersluidende overeenkomst op basis van een kredietlimiet bij
companyweb die minimum 2 maal zo groot is als de som van alle niet betaalde facturen en
alle lopende bestellingen. Iedere aldus gesloten andersluidende overeenkomst geldt slechts
voor de lopende bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en te allen tijde terug
opzegbaar bij gewoon schrijven. Voor een eerste bestelling wordt geleverd na voorafgaande
betaling.

8. Onze facturen zijn steeds betaalbaar in onze woonplaats, netto zonder korting, ten laatste
30 dagen na factuurdatum. Voor een eerste bestelling wordt geleverd na voorafgaande
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9. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.
10. Bij gebrek aan betaling van de factuur, 15 dagen na de aangetekende verzending
van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige
aangetekende verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen
van schadevergoeding door de in gebreke gebleven klant.
11. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt, van rechtswege en
zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een intrest van 12% per jaar tot volledige betaling.
Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van elke, ook gedeeltelijke, factuur op de vervaldag,
zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd,
bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, met 12%, met een minimum van 375,00 euro, zelfs
bij toekenning van termijnen van respijt.
12. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een
natuurlijk of rechtspersoon is die de produkten of diensten uitsluitend voor niet-beroepsmatige
doeleinden verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige
overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaatst van de consument. In alle
andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van het gerechtelijk
arrondissement van de verkoper.
13. Onze zakenrelaties verbinden er zich toe om gedurende een termijn van vijf jaar te
rekenen vanaf het laatste commerciële contact en dit binnen het grondgebied van de
Europese Unie op geen enkele wijze, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, personeel
van onze vennootschap of aanverwante vennootschappen aan te werven of op een andere
wijze van onze vennootschappen af te werven of daar aan mee te werken. Onderaannemers
van onze vennootschappen verbinden er zich bovendien toe om gedurende dezelfde
termijn en binnen dezelfde ruimte af te zien van het aangaan van commerciële relaties met
onze klanten in de domeinen waarin onze vennootschappen actief zijn. Evenmin zullen zij
op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze bijdragen tot het aanknopen van commerciële
contacten door derden. Overtreding van voormelde verbodsclausules maakt van rechtswege
een schadevergoeding verschuldigd van 100000 euro (honderdduizend euro), onverminderd
bewijs van hogere schade. Voormelde verbodsclausules vormen een essentieel element van
de bescherming van de know how van onze vennootschappen.
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de bescherming van de know how van onze vennootschappen.
14. De werken van onze vennootschap gebeuren volgens de instructies en onder controle van
de opdrachtgever. De ondertekening van een werkbon bevattende de uitgevoerde werken
ontslaat onze vennootschap dan ook van elke verdere aansprakelijkheid dienaangaande.
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