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1. Al onze facturen dienen contant betaald te worden, tenzij op de factuur een
andere vervaldag aangegeven werd. Bij laattijdige 'betaling' zijn van rechtswege en
zonder verdere aanmaning verwijlintresten verschuldigd gelijk aan 10% vanaf de
vervaldag der factuur tot op datum van betaling. Tevens is een forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 15% van het factuurbedrag en met een
minimum van € 50 en dit wegens boekhoudkundige en administratieve onkosten ten
gevolge van de laattijdige betaling.

2. Alle betwistingen in verband met de facturen of de leveringen of werkzaamheden
waarop ze betrekking hebben, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de
Rechtbank van Antwerpen of het Vredegerecht van Antwerpen.

3. Nazicht van de materialen op het gebied van hoeveelheid, kwaliteit, uitzicht, gedane
behandeling dient bij aflevering te gebeuren Indien de koper of opdrachtgever geen
gebruik maakt van zijn controlerecht, kan hij hieromtrent nadien geen klachten
meer overmaken.

4. Elke betwisting in verband met deze factuur dient kenbaar gemaakt te worden bij
aangetekend schrijven binnen de veertien dagen na de factuurdatum. Na die datum doet
de koper of opdrachtgever formeel afstand van ieder protest.

5. De leveringsdatum op de bestelbon is slechts een indicatie van de wens van de koper of
opdrachtgever en maakt geen deel uit van de overeenkomst tussen partijen

6. Clean Hands, handelend onder BELOMA VOF is gehouden de haar verstrekte
opdrachten naar het vermogen en binnen een redelijke tijd te verrichten en aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor eventuele geleden verliezen door rechtstreekse
of onrechtstreekse handelingen.

EIGENDOMSBEHOUD
7. Al de goederen blijven eigendom van de verkoper, tot volledige betaling van de
factuur.
8. Garantie en waarborgen.
Alle geleverde goederen hebben een waarborg van 12 maanden te tellen vanaf de
leveringsdatum. De defecte goederen zullen na ontvangst getest en mogelijks hersteld
of vervangen worden door Clean Hands.
9. De transportkosten zullen steeds ten laste zijn van de klant, eveneens bij omruilingen of
herstellingen.
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