
 
Algemene verkoopsvoorwaarden Matho Design  
 
 
Matho Design is de commerciële benaming voor de BV Janties, optredend als rechtspersoon. 
 
De uitvoering en betaling van al onze prestaties zijn aan deze algemene voorwaarden onderworpen. Geen enkele afwijking van 
deze algemene voorwaarden kan worden toegestaan, tenzij deze afwijking uitdrukkelijk is vermeld in deze algemene voorwaarden 
of indien deze afwijking wordt aanvaard door middel van een geschreven document uitgaande van de zaakvoerder van onze 
firma. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten van en met 
onze firma. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten. De toepassing van deze algemene 
voorwaarden wordt door de opdrachtgever aanvaard bij het sluiten van een overeenkomst of het aanvaarden van een levering. 

Om onze firma te verbinden moet iedere bestelling een originele en gemachtigde handtekening bevatting. Wij nemen de nodige 
maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen vertragingspenaliteiten aan. 
 
Iedere klacht moet, om geldig te zijn, bij aangetekend schrijven en ten laatste binnen de acht dagen volgend op de ontvangst van 
de goederen bij ons ingediend worden. Nadien worden de klachten niet meer aanvaard. Hetzelfde regime is geldig voor eventueel 
protest op facturen. 
 
Alle facturen zijn betaalbaar te 8793 Waregem, op de zetel van de BV Janties, Schoendalestraat 111. Behoudens andersluidende 
en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen contant betaalbaar, en dit zonder korting. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn 
vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% geven, of minstens het door de wet vastgelegde 
percentage. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na 
vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van € 200,00 en een maximum van € 2.500,00. 
De niet-betaling op de vervaldag van één factuur, maakt al de overige facturen onmiddellijk betaalbaar, zelfs wanneer het nog 
niet vervallen facturen betreft. 
 
Wanneer de koper nalaat om zijn verbintenissen na te komen kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling 
ontbonden worden ten laste van de koper, onverminderd de rechten van de BV Janties om schadevergoeding en intresten te 
vorderen. Eveneens behoudt de BV Janties zich in dat geval het recht voor om alle lopende bestellingen t.a.v. diezelfde klant te 
schorsen, in dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding te aanvaarden. 
 
Indien de koper geen kredietwaardigheid meer geniet waardoor de goede nakoming van zijn verbintenissen twijfelachtig worden, 
behoudt de BV Janties zich het recht voor om waarborgen te eisen. Weigert de koper om deze waarborgen te verstrekken, dan 
bekomt de BV Janties het recht om de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren. 
 
Ingeval van annulering van de verkoop, evenzeer ingeval van overlijden van de klant of de begunstigde, zal de klant of diens 
erfgenamen een schadevergoeding betalen voor de reeds gemaakte kosten, met een minimum van 40% van het factuur- of 
bestelbedrag.  
 
Onverminderd het risico voor de koper wat betreft de verkochte goederen behoudt de BV Janties zich het eigendomsrecht op de 
verkochte goederen voor tot de volledige betaling van de koopprijs. De betaalde voorschotten blijven verworven voor de BV 
Janties als vergoeding van de mogelijke verliezen bij doorverkoop. Tot dat ogenblik is het de koper uitdrukkelijk verboden de 
goederen door te verkopen, of ze in pand te geven aan derden. 
 
Ingeval de uitvoering technisch onmogelijk blijkt of niet conform de toepasselijke normering, behoudt de BV Janties zich het recht 
om de offerte en/of bestelling te annuleren zonder enige schadevergoeding. 
 
Indien de bestelling 3 maanden na de overeengekomen datum nog niet mag of kan geplaatst worden om redenen buiten de wil 
van BV Janties, zal een prijsstijging toegepast worden van 5% op de totale verkoopprijs van de bestelling, toe te passen elk 
opeenvolgend kwartaal. 
 
De facturatie gebeurt volgens volgend schema: 
40% bij schriftelijke bestelling, betaalbaar op 5 werkdagen 
60 % bij levering, contant betaalbaar binnen de 5 werkdagen. 
 
In geval van niet tijdige betaling zullen de leveringen opgeschort worden en indien nodig zullen onze verkoopsvoorwaarden 
toegepast worden. Indien de voorschotfactuur niet betaald zou zijn voor aanvang van de levering, behoudt BV Janties zich het 
recht om de levering uit te stellen of te annuleren. 
 
Indien de bestelling 3 maanden na de overeengekomen leverdatum nog niet mag of kan geplaatst worden om redenen buiten de 
wil van BV Janties om, zal u een bijkomende voorschotfactuur van 30% van de totale verkoopprijs van de bestelling aangerekend 
worden. 
 
De leveringstermijn wordt u doorgegeven na de ontvangst van de bestelling en betaling van het voorschot. BV Janties kan niet 
gehouden zijn tot het voldoen van een schadevergoeding ingevolge vertraging der leveringen wanneer deze hun oorzaak vinden 
in een feit vreemd aan de BV Janties. 
 
Ingeval van betwisting zijn de Rechtbanken van het arrondissement Kortrijk of een Rechtbank naar keuze van de Janties BV 
uitsluitend bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.  
 


