
20/03/15	  

                                              
 
BE 0500.501.291 | Sint-Eloois-Winkelsestraat 89 | 8800 Oekene – Roeselare |                 
+ 32 498 48 36 22  | info@sebastiendecock.com     | www.sebastiendecock.com  

Algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden 

1. Behoudens schriftelijke afwijkende bepalingen zijn al onze leveringen, verkopen en 
uitvoeringen der werken onderworpen aan de hiernavolgende algemene 
verkoopsvoorwaarden. 

2. Alle ontwerpen (in de meest ruime zin van het woord) door Sébastien Decock opgemaakt 
blijven eigendom van Sébastien Decock en zijn beschermd door het auteursrecht. Zij 
kunnen niet geheel of gedeeltelijk door derden of in eigen regie worden uitgevoerd zonder 
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Sébastien Decock tenzij na betaling van de 
overeengekomen ontwerpkost of, bij ontstentenis ervan, ten bedrage van 4% van de 
ramingskost met een minimum van 500 € excl. 21 % btw. 

3. Voorgelegde stalen dienen als indicatie voor de aard der koopwaar.  
4. Opgegeven ramingen zijn niet bindend voor Sébastien Decock.  
5. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en 

materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht om de prijzen 
op evenredige wijze aan te passen. 

6. De gepresteerde werkzaamheden worden verrekend vanaf het vertrek aan onze loods tot 
einde der werken. Onze loods situeert zich in de sint-eloois-winkelsestraat 89, 8800 Oekene.  

7. Bijbestellingen tijdens de werken vallen onder dezelfde verkoopsvoorwaarden.  
8. De klant zal zich nooit beroepen op voorwaarden en/of afspraken welke niet schriftelijk 

werden vastgelegd.  
9. Alle werken welke tijdens de uitvoering van een overeenkomst dienen te worden 

uitgevoerd en welke niet schriftelijk werden vastgelegd zullen als supplement worden 
aangerekend en kunnen geen aanleiding geven tot enige discussie over de afrekening of 
reden zijn tot niet betaling van eender welke factuur.  

10. Om geldig te zijn dienen alle klachten schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de 
zeven dagen. Het indienen van een klacht ontslaat de koper-opdrachtgever niet van 
betaling binnen de gestelde termijn van 14 kalenderdagen.  

11. Bij gebreke van betaling binnen de getelde termijn wordt het verschuldigde bedrag 
automatisch en van rechtswege, en dit zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, 
verhoogd met 10% per jaar als verwijlsintrest en een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 
10% van het factuurbedrag met een minimum van 350 € excl 21 % btw.  

12. Bij niet betaling van een factuur of een gedeelte ervan worden alle andere facturen (al 
dan niet vervallen) onmiddellijk opeisbaar, en geeft Sébastien Decock het recht alle orders 
en overeenkomsten (ook de lopende) éénzijdig op te schorten of te verbreken.  

13. Geleverde goederen (verwerkt of niet) blijven eigendom van Sébastien Decock tot 
betaling van alle facturen.  

14. Planten en goederen worden gekeurd en aanvaard op de dag van afhaling of levering.  
15. De uitvoerings- en leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstekt en binden 

de verkoper niet. Vertraging in de levering en uitvoering geeft geen recht op 
schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. 

16. Tenzij expliciet vermeld zijn alle prijzen exclusief BTW.  
17. Onze vrijwaringplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit 

dan deze van onze leveranciers. 
18. Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst van rechtswegen 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. 

19. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Kortrijk bevoegd. 


