Verkoopsvoorwaarden:
Online Bestelprocedure:
Verf en schildersmateriaal kunnen besteld worden via het webformulier, deze kan u invullen naar wens.
Naast de gewenste producten dient u uw gegevens in te vullen, u doet dit via uw persoonlijke login. De
koper dient te verduidelijken of de bestelling afgehaald zal worden, of voor levering bestemd is.
Na verzending van het webformulier is uw aankoop definitief. Elke geplaatste bestelling verplicht de koper
tot volledige betaling van de bestelde goederen.
Persoonlijke login kan u aanvragen in het door de koper gewenste filiaal. Door het gebruik van uw persoonlijke login (email adres en persoonlijk paswoord) op onze website verbindt u zich ertoe om deze strikt
persoonlijk te gebruiken. Indien de bestelling wordt opgehaald, dient u deze op te halen in het door u geselecteerde filiaal. U dient zich zelf te vergewissen waneer deze klaar ter ophaling is. Indien de bestelling moet
worden verzonden zijn eventuele leveringstermijnen enkel ter inlichting en zijn geenszins bindend. Het
herroepingsrecht wordt uitdrukkelijk uitgesloten indien dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het
sluiten van de overeenkomst, is vermeld en geldt voor de volgende typen goederen:
- Goederen vervaardigd volgens de specificaties van de consument (zoals mengverf op kleur).
- Goederen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
- Goederen die uit hun aard niet kunnen worden teruggezonden worden.
- Goederen die snel bederven door verkeerde omstandigheden.
Online Prijslijsten:
Prijslijsten zijn enkel bestemd voor professioneel gebruik. Al de gegevens, zowel technisch als prijzen en
fotomateriaal zijn onder voorbehoud. Deckers Nv-De Verfspecialist behoudt het recht om deze gegevens
ten allen tijde te wijzigen. De goederen worden verzonden op risico v/d koper. Klachten meer dan acht
dagen na levering der koopwaren ingediend, kunnen niet meer aanvaard worden. Geen terugzendingen
worden aanvaard zonder schriftelijke toestemming. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot na
volledige betaling.De facturen die niet op de gestelde vervaldag geregeld zijn, zal een nalatigheidsinterest
gerekend worden van 8% per jaar. Het niet betalen van onze wissels maakt de betaling van alle verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de
som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle
risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen en de bewaringslast. De wanbetaling van één
der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben.
Ingeval van niet betaling van onze facturen, zal de hoofdsom vermeerderd worden met 20%, met een minimum van 30 euro. Bovendien zijn alle protest- en geldingskosten ten laste van de koper. Alleen de
Rechtbank van Mechelen is bevoegd en eventueel het Vredegerecht van Heist-op-den-Berg. De verzender
bevestigt dat de aangeboden stof volgens de bepalingen v/h ADR over de weg mag vervoerd worden en dat
haar toestand, haar conditionering, haar verpakking en etikettering conform zijn aan de ADR voorschriften.
De hiernavolgende algemene verkoopsvoorwaarden voor de website (www.deckers-verfspecialist.be) zijn
van toepassing bij Deckers NV, De Verfspecialist BVBA, FILLCO BVBA, ARTEKOBEL BVBA en de
medecontractant, besteller of koper verklaart deze te kennen en te aanvaarden. Voor aankopen in de winkels
gelden steeds de Algemene voorwaarden die u op de bestelbon, kasticket en factuur kan terugvinden.
Deckers N.V. BTW BE 0448.175.038
De Looise Verfhandel-Fillco BTW BE 0462.807.289
De Verfspecialist B.V.B.A. BTW BE 0472.369.709
Artekobel B.V.B.A BTW BE 0406.366.355

