ALGEMENE VOORWAARDEN
1.

Alle klachten betreffende geleverde materialen of uitgevoerde werken dienen per aangetekend schrijven gedaan te worden
binnen de 8 dagen na de plaatsing of de levering. Na deze datum wordt geen geldige klacht meer aanvaard.

2.

Al onze facturen zijn contant betaalbaar tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.

Bij niet tijdig betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op
het nog openstaande bedrag , met een minimum van 50,00€. Bij niet tijdig betaling is tevens vanaf factuurdatum een
conventionele verwijlintrest verschuldigd ten belopen van 10% per jaar tot aan de volledige betaling.

4.

De firma Segorex Bvba aanvaardt in geen enkel opzicht enige aansprakelijkheid voor schade, ontstaan na het beëindigen der
werken, voortvloeiende uit het gebruik van de door haar geleverde goederen.

5.

De geleverde waren blijven eigendom van Segorex Bvba tot op het ogenblik van de volledige betaling van het factuurbedrag. Het
risico in verband met de geleverde goederen blijft evenwel ten laste van de klant, en dat vanaf het ogenblik van de
wilsovereenstemming tussen de partijen.

6.

De contractant is gerechtigd om door Segorex Bvba een chemisch onderzoek te laten uitvoeren van een waterstraal waarvan de
samenstelling wordt nagegaan.

7.

Gezien het grondwater vatbaar is voor wijzigingen in de samenstelling ervan, geeft dit onderzoek slechts een beoordeling van het
onderzochte staal. De aansprakelijkheid van Segorex Bvba voor dit wateronderzoek beperkt zich strikt tot chemische analyse en
breidt zich niet uit tot de beoordeling ervan die geheel vrijblijvend wordt verstrekt wat betreft het gebruik van water.

8.

De firma Segorex Bvba neemt geen enkele verantwoordelijkheid van schade of pannes ontstaan aan het toestel door gebruik van
zouten anderen dan dewelke zijn voorgeschreven door Segorex Bvba.

9.

In geval van betwisting zijn uitsluitend het Vredegerecht van Arendonk/ de Rechtbanken van Turnhout bevoegd. De
Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden is de oorspronkelijke tekst. In geval van interpretatiemoeilijkheden heeft
de Nederlandstalige versie voorrang op de Franse.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1.

Une réclamation ne sera acceptée que si elle n’est mise à la connaissance de Segorex par lettre recommandée dans un délais de
8 jours après la livraison des matériaux.

2.

Toutes nos factures sont payables au comptant à moins que l’on a convenu autrement par écrit.

3.

En cas de non-paiement à l’échéance, le débiteur sera dû, comme dommages-intérêts conventionnels et forfaitaires 10 % du
montant de la facture avec un minimum de 50 € sans préavis de notre part.

4.

La firme Segorex n’accepte aucune responsabilité pour dommage, crée après achèvement des travaux, qui pourrait s’ecouler de
mauvais traitement du matériel.

5.

Les matériaux restent la propriété de la firme Segorex jusqu’au mome nt du paiement intégral de la facture. Le risque concernant
ces matériaux reste néanmoins à charge du client et ceci dès le moment de livraison.

6.

Le contractant a le droit de demander à la firme Segorex une analyse chimique d’un échantillon de l’eau.

7.

Cette recherche ne donne qu’une évaluation de cet échantillon. La responsabilité de Segorex se limite à l’analyse chimique seule
tandis que l‘utilisation de l’eau reste entièrement à la responsabilité du client même.

8.

Segorex n’est pas responsable pour les pannes causé par utilisation de sel autre que Segorex BVBA a recommandé..

9.

En cas de contestation, seuls la Justice de Paix de Arendonk/les Tribunaux de Turnhout sont compétents. La version
néerlandophone des conditions générales sera la version faisant foi. En cas de difficultés, la version néerlandophone prévaudra.
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