
Onze verkoopsvoorwaarden genieten algehele voorrang  op eigen aankoopvoorwaarden van de koper. Het aanv aarden van de 
goederen geldt als akkoord met onze voorwaarden. De ze algemene verkoopsvoorwaarden worden veronderstel d gekend te zijn door 
de koper: de ontstentenis van enige reactie binnen de acht dagen na de allereerste kennisname zal de t egenstelbaarheid 
teweegbrengen en dit ook voor de navolgende overeen komsten. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben a bsolute voorrang op 
de bestel- en/of koopvoorwaarden van de koper, zelf s indien deze laatste het tegenovergestelde bedinge n. 
 
2. LEVERINGSTIJD 
Een opgegeven leveringstermijn is onzerzijds niet b indend en dient enkel als richtlijn. Een vertraging  in levering kan geen aanleiding 
zijn tot het vorderen van schadevergoeding noch tot  het annuleren van een bestelling. 
 
3. LEVERING 
Prijzen zijn berekend af-fabriek, behoudens voorafg aande overeenkomst. De goederen worden steeds verzo nden op risico van de 
koper. In geval van beschadiging of vertraging te w ijten aan het vervoer heeft de koper enkel verhaal tegen de vervoerder. Wij 
behouden ons het recht om deelleveringen uit te voe ren en te factureren. 
 
4. KLACHTEN  
Alle klachten moeten schriftelijk gedaan worden bin nen de acht dagen na de ontvangst van de goederen. Daarna worden de goederen 
als aangenomen en in goede staat beschouwd. 
 
5. TERUGZENDING 
Goederen kunnen niet teruggestuurd worden zonder vo orafgaande schriftelijke toestemming van de verkope r. Terugzendingen 
zonder ons akkoord uitgevoerd, staan ter beschikkin g op kosten van de klant. Teruggestuurde goederen w orden steeds vervoerd op 
kosten en risico van de koper. 
 
6. BETALING  
Alle facturen zijn betaalbaar te Poperinge. Behoude ns andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn o nze facturen contant betaalbaar. 
Alle kosten voortvloeiend uit wissels, enz. zijn te n laste van de koper. Bij niet-betaling op de overe engekomen betalingstermijn is een 
interest verschuldigd ten belope van de interestvoe t die door de Europese Centrale Bank wordt toegepas t voor 
basisherfinancieringstransacties, vermeerderd met 7  procentpunten en afgerond tot het hogere halve pro cent, met minimum van EUR 
70 en dit van rechtswege zonder in gebrekestelling,  onherleidbaar ten titel van forfaitaire vergoeding . Wij behouden ons het recht 
voor, zelfs na aanvang van de uitvoering van de ove reenkomst, zakelijke of persoonlijke waarborgen te eisen, of zelfs het contract te 
onderbreken of te verbreken in geval van het wankel en van het krediet van de koper, stopzetten van de betalingen of enige situatie 
van onvermogen, evenals elke gebeurtenis in het alg emeen die één van de geschetste toestanden aan het licht zou brengen 
(publicatie van geprotesteerde wissels, dagvaarding  voor het gerecht ingevolge achterstal van betaling , in omloop zijnde geruchten 
bevestigd door de pers, enz...). De niet-betaling o p de vervaldag van één enkele factuur, maakt het ve rschuldigd saldo van al de 
andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtsweg e onmiddellijk opeisbaar. Wanneer de koper nalaat z ijn verbintenissen uit te 
voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ing ebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze re chten op alle 
schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hier toe per aangetekend schrijven door ons zal hiervoor  volstaan. Het trekken en/of 
aanvaarden van wissels of andere verhandelbare docu menten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt ge en afwijking van de 
verkoopsvoorwaarden. 
 
7. EIGENDOMSVOORBEHOUD 
De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de  volledige betaling van de prijs. Alle risico's zij n ten laste van de koper. De 
betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven  ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wede rverkoop. 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 overgedrage n op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper 
alle risico's, gevallen van overmacht en vernietigi ng inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één der verschuldigde 
bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben. 
 
8. PRIJZEN 
Al onze facturen worden opgemaakt in EURO tenzij an ders aangeduid op de factuur. 
 
9.RECHTSBEVOEGDHEID 
In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Ie per of de rechtbanken van de woonplaats van de kope r, naar onze keuze, alleen 
bevoegd. 
 
10. OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING  
Ingeval de koper de aan de verkoper toebehorende go ederen, zelfs verwekt, herverkoopt, draagt hij vana f heden aan de verkoper alle 
schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoo p, over. 
 
11. RETENTIERECHT 
Wij houden ons het recht voor een retentierecht uit  te oefenen op de goederen aanwezig in het bedrijf of elders tot alle openstaande 
en vervallen facturen volledig en voorbehoudsloos z ijn betaald.  Tot zolang er openstaande facturen be staan of delen ervan kunnen 
de goederen die in ons bedrijf zijn afgegeven ingeh ouden worden. 
 
12. BESTUKOPDRACHT WAARVOOR PAGE ELECTRONICA SPECIF IEKE COMPONENTEN AANKOOPT   
De klant stuurt een bestelbon, Page bevestigt deze met een orderbevestiging, dit is het bindend akkoor d . 
Goederen die méér dan 9 maand bij Page Electronica blijven liggen kunnen gefactureerd worden aan de kl ant. 
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