Algemene Voorwaarden
Artikel 1 - Overeenkomst
Behoudens uitdrukkelijk geschreven andersluidende overeenkomst tussen de klant en capa4you, gevestigd te Blakmeers 19, 1790 Affligem
met als ondernemingsnummer 0841.197.856 (hierna “CAPA”), zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle
verkoopscontracten, offertes, bestelbonnen en facturen (hierna de “Overeenkomst(en)”) met betrekking tot de goederen en/of diensten
(hierna de “Producten”) aangeboden door CAPA aan de klant.
Door een Overeenkomst af te sluiten met CAPA, erkent de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze
formeel en uitdrukkelijk te hebben goedgekeurd.
Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van
tegenstrijdigheid, primeren de specifieke voorwaarden.
Artikel 2 - Offertes
De offertes opgemaakt door CAPA zijn slechts geldig, wanneer zij binnen een termijn van 30 dagen door de klant aangenomen worden, en
voorzien zijn van de handtekening van de klant en de datum van aanvaarding.
Artikel 3 – Levering of afhaling
De goederen worden geleverd of afgehaald zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.
CAPA zal alle redelijke maatregelen nemen om de bestelde Producten op tijd te leveren. Indien er leveringstermijnen worden opgegeven
zijn deze louter indicatief en vormen zij in hoofde van CAPA geen resultaatsverbintenis. Het niet respecteren van leveringstermijnen kan
bijgevolg nooit aanleiding geven tot ontbinding van de Overeenkomst of tot schadeloosstelling.
Artikel 4 – Annuleren van bestellingen
Bij éénzijdige verbreking van de Overeenkomst door de klant, zal de klant een forfaitaire schadevergoeding betalen aan CAPA gelijk aan
20% van het totaalbedrag (inclusief BTW) van de bestelling.
CAPA heeft het recht om bestellingen kosteloos en zonder schadevergoeding te annuleren indien overmacht de normale uitvoering ervan
in het gedrang brengt.
Artikel 5 – Garantie & Klachten
Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken (glasbreuk, niet-conforme levering, beschadigingen, etc. ) kunnen enkel en alleen bij het
moment van levering gemaakt worden. In voorkomend geval kan de klant op dat moment voorbehoud maken of de levering (deels)
weigeren.
Klachten met betrekking tot verborgen gebreken dienen onmiddellijk na de vaststelling hiervan gemeld te worden aan CAPA op het emailadres: capa4you@gmail.com en telefonisch via 0468/32.67.20
Indien de geleverde champagne niet voldoet aan de normaal te verwachten kwaliteit, dan zal CAPA deze omruilen, onder de volgende
voorwaarden:
enkel volle dozen en onbeschadigde flessen komen voor omruiling in aanmerking. De klant mag uit slechts één doos maximaal 1 fles van
dezelfde soort geopend hebben ter degustatie;
de klant kan aantonen dat hij de champagne bewaard heeft als een goed huisvader;
In geen enkel geval kan CAPA tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
Artikel 6 – Betalingstermijn
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn alle Producten contant betaalbaar op het moment van levering of afhaling.
Evenzo zijn alle facturen contant betaalbaar.
Artikel 7 – BTW
Tenzij anders aangegeven zijn al onze prijzen steeds zonder toepassing van de BTW.
Artikel 8 – Laattijdige betaling
Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling
verhoogd met een rente gelijk aan 1% per maand, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 12% op het volledige factuurbedrag, met
een minimum van € 75.
Bovendien is CAPA gerechtigd om de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning bijkomend aan te rekenen.
Artikel 9 – Overdracht van risico en eigendom
Tot zolang het volledig verschuldigde bedrag voor het Product niet volledig werd betaald aan CAPA, blijft CAPA exclusief eigenaar van het
product.
CAPA behoudt zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
Daarentegen wordt het risico met betrekking tot het Product (zoals ondermeer beschadiging, verlies, diefstal, vernieling, ...) overgedragen
op de klant op het moment van levering of afhaling.
Artikel 10 – Exclusiviteit en verbod op doorverkoop
CAPA is exclusieve verdeler van het champagnemerk “Chassenay d'Arce” & ”Mongery” voor Vlaanderen. De door de klant aangekochte
Producten van “Chassenay d'Arce” & “Mongery” bij CAPA mogen niet verder doorverkocht of verhandeld worden en mogen enkel
aangewend worden ter consumptie.
CAPA heeft recht op een schadevergoeding voor alle directe en indirecte schade die het gevolg zou zijn van het niet-respecteren door de
klant van de voorwaarden van dit artikel.
Artikel 11 – Opschorting en verbreking van de overeenkomst
Indien één of meerdere facturen niet of te laat betaald werden alsook in geval van faillissement, bewindvoering, collectieve
schuldenregeling en elke andere indicatie van kennelijk onvermogen of onbekwaamheid behoudt CAPA zich het recht voor om bestellingen
te weigeren of een lopende bestelling op te schorten zolang facturen niet of niet volledig werden betaald, zonder dat CAPA tot enige
schadevergoeding gehouden is of kan zijn.
CAPA heeft het recht om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te verbreken in geval de klant
zich in van bovenstaande situaties bevindt.
Artikel 12 – Nietigheid
De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst, zal geenzins invloed hebben op de geldigheid van de andere
artikelen.
Artikel 13 – Toepasselijk recht: Het Belgisch recht is van toepassing op de Overeenkomsten. Enkel de bevoegde rechtbanken van het
arrondisement Brussel, en het vredegerecht van het kanton Asse zijn bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst.

