
ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Elke geplaatste bestelling verplicht de koper tot volledige betaling van de bestelde goederen. Bij afzegging van de bestelling heeft Interpat BV het recht hetzij te 
vorderen dat de koper de bestelde goederen afneemt tot volledige betaling van de bestelling, hetzij een schadevergoeding te vorderen van 30% van het bedrag van 
de totale bestelling.

2. Leveringstermijnen worden enkel ter inlichting aangeduid en zijn geenzins bindend. Elke laattijdige levering kan door de klant niet worden geweigerd. Overschrijding 
van deze termijn kan onder geen enkele voorwaarde, ook niet na ingebrekestelling, aanleing geven tot enige schadevergoeding.

3. Er geldt bij iedere bestelling en levering een eigendomsvoorbehoud in het voordeel van Interpat BV. De eigendomsoverdracht van de goederen worden opgeschort 
tot de volledige betaling van de bestelling overeenkomstig de algemene verkoopsvoorwaarden. De koper erkent uitdrukkelijk dat Interpat BV het recht behoudt de 
goederen terug te nemen bij gebreke aan de volledige betaling. bij een contractuele wanprestatie vanwege de koper zal Interpat BV een ingebrekestelling versturen 
waarin de koper nog een termijn verkrijgt van acht dagen, waarop deze zijn contractuele verplichtingen kan naleven. Na deze termijn zal Interpat BV zonder verdere 
invertoefstelling over kunnen gaan tot het wegnemen van de geleverde materialen en kan zij door de koper niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beschadi-
gingen die voortvloeien naar aanleiding van de terugname. Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt, zullen de goederen van Interpat BV nooit aanzien kunnen worden 
als onroerend door incorporatie. De reeds verworven betalingen zullen als definitief aanzien worden en kunnen nooit als een onverschuldigde betaling aanzien worden. 
Het eigendomsvoorbehoud en het daaraan verbonden terugname recht sluit niet uit dat Interpat BV een schadevergoeding kan vorderen zoals bepaald in art. 1 
algemene voorwaarden.

4. Op straffe van verval van recht moet elke azanklacht of protest gebeuren bij aangetekend schrijven binnen een periode van acht dagen na ontvangst van de 
goederen. Bij gebreke aan een klacht binnen deze termijn wordt de koper geacht de levering der goederen volledig te hebben aanvaard, alsmed de prijzen en de 
algemene verkoopsvoorwaarden. Gebreken aan een gedeelte van de levering geven de koper niet het recht de volledige levering te weigeren.

5. Interpat BV behoudt zich het recht voor de goederen aan te rekenen, naarmate hun levering, zelfs indien deze gedeeltelijk zijn.

6. Behoudens andersluidend uitdrukkelijke overeenkomst met Interpat BV, zijn alle rekeningen betaalbaar contact en bij ontvangst van de factuur. Bij niet-betaling op 
de vervaldag worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden, alsmede kortingen en andere 
voordelen. Eveneens zullen vanaf 30 dagen na vervaldatum 12% verwijlintresten worden aangerekend zonder ingebrekestelling en zal het verschuldigde bedrag 
verhoogd worden met 10% schadevergoeding wegens wanbetaling mety een minimum van € 250,-. Wissels, checks, mandaten of ontvangstbewijzen brengen geen 
schuldvernieuwing teweeg, noch afwijkingen van één der algemen voorwaarden.

7. Interpat BV is alleen aansprakelijk voor de scvhade die het directe en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van Interpat BV of de door haar aangestelde 
en voor zover zij door de klant schriftelijk een deugdelijk in gebreke is gesteld, waarbij Interpat BV een redelijke termijn geboden is tot herstel en/of vervanging.
Interpat BV aanvaardt en geen enkel geval aansprakelijkheid voor de door de klant geleden bedrijfsschade dan welke andere indirecte schade in de ruimste zin van 
het woord, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en kosten, door welke oorzaak dan ook. De totale aansprakelijkheid van Interpat BV beloopt in geen 
enkel geval méér dan de vergoeding van de schade tot een bedrag gelijk aan 100% van de ordergrootte excl. BTW.

8. Indien de plaatsing is inbegrepen in onze levering dienen de bouwwerken voldoende gevorderd te zijn zodat de monteurs van Interpat BV ononderbroken en 
ongehinderd kunnen werken. Kosten veroorzaakt door werkonderbrekingen, wachttijden of elk andere hinder waarvoor Interpat BV niet verantwoordelijk is, zullen 
supplementair worden in rekening gebracht, hierin desgevallend inbegrepen de overuren, reis -en verblijfskosten. Dit zal eveneens het geval zijn wanneer door 
gebreke aan elektrische stroomvoorziening het geplande werk niet kan doorgaan.

9. Interpat BV alsmede de klant garanderen dat alle informatie die in het kader van de tissen partijen tot stand gekomen overeenkomst wordt uitgewisseld en die 
vertrouwelijk van aard is, geeheim zal blijven. Informatie is in ieder geval vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodaninig is aangeduid.

10. Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent merken, handelsnamen en andere rechten van intellectuele en/of idustriële eigendom uit de door Interpat 
BV geleverde zaken te verwijderen, te wijzigen dan wel te verbergen. alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door Interpat BV aan klant geleverde 
zaken, daaronder begrepen tekeningen, beschrijvingen, reclamemateriaal etc. blijven ten alle tijden eigendom van Interpat BV en mogen zonder uitdrukkelijke 
toestemming van Interpat BV niet worden vermenigvuldigd, gepubliceerd dan wel op enige andere wijzen aan derde vrijgesteld.

11. De contracten met Interpat BV worden afgesloten en uitgevoerd volgens de Belgische wetgeving. In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Antwerpen 
bevoegd. De klant stemt zich uitdrukkelijk mee in.
 


