ALGEMENE VOORWAARDEN
De verhuur-, verkoop- en aannemingsvoorwaarden of schriftelijke overeenkomsten hebben voorrang op deze
algemene voorwaarden van SWING, met maatschappelijke zetel Merelbekestraat 7 te 9090 Melle, hierna
genoemd SWING.
1. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren en moet binnen de acht dagen na de
factuurdatum ter kennis zijn van SWING.
2. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de maand na de factuurdatum.
3. Bij gemis aan betaling brengt dit op het onbetaalde saldo een conventionele moratoire interest op jaarbasis
op gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met 4%, en dit vanaf datum van betaalbaarstelling tot datum van
algehele betaling. In het zelfde geval zal het onbetaalde saldo met een conventionele vergoedende interest
van 10% verhoogd worden, en dit met een minimum van 62 Euro. Zowel de conventionele moratoire interest
als de conventionele vergoedende interest gelden van rechtswege, zonder aanmaning of ingebrekestelling door
SWING.
4. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in de
conventionele vergoedende interest niet begrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.
5. Bij niet betaling behoudt SWING zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behoudt
zij zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als
ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde geheel.
6. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven deze eigendom van SWING. Het risico gaat echter
over op de klant vanaf de mogelijkheid tot levering.
7. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of afhaling, geschiedt op risico en ten laste van
de koper.
8. De goederen worden verzonden op risico van de klant. De vervoerskosten komen voor rekening van de klant.
9. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien
deze wijzigingen ondergaan, behoudt SWING zich het recht voor de prijzen op een evenredige wijze aan te
passen.
10.De opgegeven leveringstermijnen gelden ter informatieve titel en zijn niet bindend. Een vertraging in de
levering kan geen aanleiding geven tot een schadeloosstelling.
11.De door de vertegenwoordigers van SWING aanvaarde bestellingen zijn slechts verbindend na de
schriftelijke orderbevestiging van SWING.
12.Wanneer SWING ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de
overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige
schadevergoeding kan worden geëist.
13.SWING houdt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om
het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.
14.De klant kan om het even welke reden geen enkele schade verhalen op SWING. Bij de levering staat SWING
tevens niet in voor de zware fout en opzet van zijn aangestelden of personeelsleden.
15.In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.

