ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN PJ Labgoods BVBA
Artikel 1: algemeen
Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten welke tot stand komen tussen PJ Labgoods BVBA en de klant zijn
onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen.
Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant worden voor niet-geschreven gehouden, behalve wanneer ze
uitdrukkelijk en schriftelijk door PJ Labgoods BVBA werden aanvaard, in welk geval ze enkel gelden voor de overeenkomst
die er het voorwerp van uitmaakt. In geen geval kan het stilzwijgen van PJ Labgoods BVBA worden geïnterpreteerd als een
aanvaarding van andere voorwaarden.

-

Artikel 2: wijzigingen aan offertes

De tarieven en offertes afkomstig van PJ Labgoods BVBA zijn steeds vrijblijvend en kunnen op elk moment gewijzigd
worden zonder voorafgaande kennisgeving, tot op het moment van aanvaarding door de klant. Aanbiedingen van PJ
Labgoods zijn 30 werkdagen geldig, tenzij anders vermeld in de offerte.

-

Artikel 3: bestellingen

Elke bestelling van de klant, van zodra ontvangen door PJ Labgoods BVBA verbindt onherroepelijk de klant tot afname van
de goederen en betaling van de factuur.
PJLabgoods BVBA is slechts verbonden na schriftelijke bevestiging aan de klant.

-

Artikel 4: prijzen

De door PJ Labgoods BVBA vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW en kosten (waaronder onder meer doch niet
beperkend: transportkosten en administratiekosten).
Bestellingen met een waarde van meer dan 400,00 euro, exclusief BTW, worden franko geleverd in België tenzij anders
vermeld. Buiten België wordt dit voor iedere klant individueel berekend.

-

Artikel 5: leveringstermijnen

De leveringstermijnen van PJ Labgoods BVBA zijn steeds indicatief. De overschrijding van de vooropgestelde
leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot annulering van de overeenkomst of de bestelling en geven geen recht op
schadevergoeding. Toeval en overmacht geven PJ Labgoods BVBA het recht om haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk
te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder enige schadeloosstelling of opzeg. PJ Labgoods BVBA behoudt
zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen uit te voeren en ze apart te factureren.

-

Artikel 6: leveringsplaats – en voorwaarden

Voor de leveringsplaats wordt overeengekomen dat de goederen rollend tot op de aangeduide leveringsplaats kunnen
worden gebracht (dus geen trappen).
Bezwaren tegen de levering dienen ons uiterlijk binnen de 48 uur na levering schriftelijk te worden medegedeeld. Bij
gebrek aan enige klacht binnen deze termijn worden de goederen geacht in goede staat te zijn, conform de bestelling en de
specificaties van de klant en zonder beschadigingen.

De geleverde goederen blijven eigendom van PJ Labgoods BVBA tot volledige betaling van de factuur.

-

Artikel 7: klachten

Iedere terugzending van goederen is steeds aan de voorafgaande goedkeuring van PJ Labgoods BVBA onderworpen.
Iedere klacht met betrekking tot een factuur moet schriftelijk geadresseerd worden aan PJ Labgoods BVBA binnen de acht
dagen na factuurdatum.
Het meedelen van een klacht geeft de klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

-

Artikel 8: terugzending van goederen

Retouraanvragen dienen binnen de acht dagen na levering aangevraagd te worden bij PJ Labgoods BVBA.
Retouraanvragen worden slechts aanvaard indien de goederen zich bevinden in de gesloten originele verpakking (niet
beschadigd, beschreven, beplakt of anderszins aangetast).
Indien PJ Labgoods na akkoord, conform artikel 7, het goed terugneemt, zal PJ Labgoods BVBA 15 % van de totale waarde
van de aankoop, met een minimum van 50 euro, als herstockeringskosten aanrekenen.
De artikelen die op speciale aanvraag van de klant besteld worden, worden niet teruggenomen.

-

Artikel 9: annulatie

Een bestelling zal slechts kunnen worden geannuleerd door de klant mits uitdrukkelijk akkoord van PJ Labgoods BVBA. Bij
gebrek aan dergelijk akkoord kan PJ Labgoods BVBA, hetzij de afname en de integrale betaling eisen van de goederen,
hetzij kan PJ Labgoods BVBA de overeenkomst als verbroken aanzien en een schadevergoeding vorderen, forfaitair
vastgesteld op 50% van de aankoopprijs van de geannuleerde bestelling.

-

Artikel 10: aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van PJ Labgoods BVBA beperkt zich tot de waarde van de facturen voor de geleverde goederen en in
ieder geval is haar aansprakelijkheid beperkt tot deze die bindend opgelegd wordt door de wet.
PJ Labgoods BVBA is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid vanwege PJ Labgoods
BVBA.
PJ Labgoods BVBA is in geen geval gehouden tot vergoeding van indirecte schade (waaronder onder meer doch niet
beperkend, winstderving of schade aan derden). PJ Labgoods BVBA is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van
verkeerd of oneigenlijk gebruik van de aangekochte goederen door de klant of derden.
Advies vanwege PJ Labgoods BVBA is geheel vrijblijvend en kan niet leiden tot enige aansprakelijkheid.

-

Artikel 11: overmacht

In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden kan PJ Labgoods BVBA:
-

de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten
de overeenkomst ontbinden
de klant uitnodigen tot het heronderhandelen van de overeenkomst

-

Artikel 12: betalingswaarborgen

PJ Labgoods BVBA behoudt zich het recht voor waarborgen van betaling en/of voorschotten te eisen. Zo kunnen
bijkomende garanties gevraagd worden indien de kredietwaardigheid van de klant wijst op een onbetrouwbaar krediet. De
verdere uitvoering van de overeenkomst kan worden uitgesteld zolang deze niet gegeven zijn. Bovendien heeft PJ

Labgoods het recht om, zo deze waarborgen en/of voorschotten niet binnen 30 dagen kunnen worden gegeven, zonder
voorafgaande verwittiging de overeenkomst te aanzien als eenzijdig verbroken lastens de klant en een schadevergoeding
aan te rekenen (artikel 9), zijnde een forfaitaire vergoeding van 50% van de aankoopprijs.

-

Artikel 13: betalingsvoorwaarden

De klant verklaart zich akkoord dat de facturatie uitsluitend elektronisch gebeurt en aanvaardt de bewijskracht van deze
elektronische factuur.
De facturen zijn uitsluitend betaalbaar in euro en dit binnen de 30 dagen na de factuurdatum.
Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 1%
per maand.

-

Artikel 14: toepasselijk recht

Alle overeenkomsten van PJ Labgoods BVBA worden beheerst door het Belgisch recht.

-

Artikel 15: bevoegde rechtbanken

Bij betwisting van welke aard ook zijn enkel de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van PJ Labgoods
bevoegd. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste van de
klant worden verhaald.

-

Artikel 16: diverse

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden door de rechtbank of een andere instantie
nietig verklaard worden, behouden de overige bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden hun rechtskracht.
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