Verkoops - en leveringsvoorwaarden
Algemeen
1. Door het feit van zijn bestelling verklaart de klant zich akkoord met onze algemene verkoopsen leveringsvoorwaarden en ziet hij uitdrukkelijk af van deze die zouden vermeld zijn op
eerdere handelsdocumenten.
2. De koopovereenkomst ontstaat vanaf het moment dat een offerte aanvaard werd door de klant
of een geplaatste bestelling aanvaard werd door Taymans bvba.
Levering - Eigendom en risico - Klachten
3. Het eigendomsrecht van de goederen gaat pas over bij volledige betaling van het factuur
waarop deze goederen betrekking hebben. De klant moet tot aan de algehele betaling de
goederen in hun staat bewaren. Bij gebreke aan betaling van de factuur op de vervaldag kan de
overeenkomst door Taymans bvba van rechtswege en via eenvoudig aangetekend verzonden
verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd de intresten en de schadevergoeding
zoals hierna beschreven.
4. Het risico van de goederen wordt overgedragen bij levering van de goederen. De klant erkent
door het aanvaarden van de levering dat de geleverde goederen volledig door hem/haar
onderzocht werden en dat deze vrij zijn van verborgen of zichtbare gebreken.
5. Goederen die op de voorziene datum niet werden geleverd, zullen aan de cliënt bezorgd
worden naargelang de mogelijkheden van Taymans bvba zonder dat de cliënt op enige
vergoeding aanspraak kan maken.
6. De vermelde of aangenomen leveringstermijnen hebben slechts een indicatief karakter. Een
vertraging kan nooit schadeloosstelling noch intresten met zich brengen, zelfs indien de termijn
uitdrukkelijk overeengekomen werd.
7. Op straffe van verval, moet elke klacht aan Taymans bvba schriftelijk en binnen de acht dagen
na levering verzonden worden, bewijslast van tijdigheid in hoofde van de klant.
8. De klant erkent dat hij over de nodige informatie beschikt en de nodige kennis heeft teneinde
de geleverde producten correct te kunnen gebruiken. De klant wordt geacht de
gebruiksaanwijzing zoals vermeld op de verpakking grondig te lezen en strikt toe te passen en
erkent dat Taymans bvba onder geen enkel beding verantwoordelijk is voor schade/nadeel
door/wegens het gebruik van de geleverde producten noch rechtstreeks noch onrechtstreeks.
In het bijzonder kan Taymans bvba niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of nadeel
ontstaan door een verkeerd gebruik, een verkeerde toepassing of een foute dosering van de
geleverde producten.
Betaling
9. Tenzij anders bepaald zijn de facturen contant en zonder disconto betaalbaar. Geen enkele
betwisting kan aanleiding geven tot weigering van betaling.
10. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder
ingebrekestelling intrest gevorderd van 12% per jaar.
11. Bij laattijdige betaling wordt bovendien zonder ingebrekestelling, het openstaande
factuurbedrag vermeerderd met 15% met een minimum van 125 euro per factuur ten titel
forfaitaire vergoeding.
Gegevensverwerkingsbeleid (Algemene Verordening Gegevensbescherming) – enkel voor natuurlijke
personen

12. De klant (natuurlijk persoon) geeft de uitdrukkelijke toestemming aan Taymans bvba om de
informatie en desgevallend de persoonsgegevens die hij hem verstrekt in het kader van de uit
te voeren opdracht, te verwerken voor een of meer welbepaalde doeleinden. Taymans bvba
behoudt daarnaast het recht om deze informatie (naam, adres, klantnummer,…) te verwerken
op basis de overeenkomst met de betrokkene, de naleving van een wettelijke verplichting (vb
boekhoudkundige verplichtingen) of het gerechtvaardigd belang, telkens met het oog op zijn
dienstverlening.
13. “Persoonsgegevens” dienen begrepen te worden in de zin van art. 4, 1) van de AGV als alle
informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”);
als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden
geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een
identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen
die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische,
culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon
14. “Verwerking” wordt begrepen als een bewerking of een geheel van bewerkingen met
betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd
via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren,
opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van
doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren,
afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
15. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de
doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De standaard persoonsgegevens worden nog 7 jaar
bewaard na de beëindiging van de dienstverlening.
16. De klant zal enkel elektronische nieuwsbrieven ontvangen indien hij actief zijn toestemming
hiervoor verleent via een bericht aan Taymans bvba dan wel via aankruising op de
bestelbon/offerte/factuur.
17. De klant heeft het recht op informatie over de doeleinden van de verwerking en ontvangers
van de gegevens. Hij heeft ook recht op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens en het recht een verzoek tot intrekking van
zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan Taymans bvba te
richten.
18. Wanneer het (de) verzoek(en) ongegrond of buitensporig voorkomen, mag Taymans bvba dit
negeren dan wel een redelijke vergoeding aanrekenen voor het inwilligen van.
19. Uitgebreidere informatie omtrent gegevensverwerking is terug te vinden in de
privacyverklaring die raadpleegbaar is op de zetel van Taymans bvba.
Geschillen – bevoegdheid rechtbank
20. Eventuele geschillen met betrekking tot deze verkoop worden beheerst door Belgisch recht.
Het vredegerecht van het kanton Zaventem en de rechtbanken en Hoven van het gerechtelijk
arrondissement Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze
verkoop/levering.
21. De eventuele nietigheid van één van bovenvermelde bepalingen zal geenszins invloed hebben
op de geldigheid van de andere bepalingen ondanks de nietigheid van de betwiste bepaling. De
partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige bepaling
te vervangen door een geldige bepaling met dezelfde of grotendeels dezelfde economische
impact als de nietige bepaling.

