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Felix

Het feit deze goederen aan te kopen brengt het akkoord van de klant mee betreffende onderhavige algemene
voorwaarden
Facturen voor geleverde prestaties zijn contant betaalbaar bij online order.
De betalingen moeten netto en zonder kortingen in Euro worden voldaan, of in de valuta die uitdrukkelijk
werd overeengekomen. Over elk bedrag dat op de vervaldatum niet betaald is, wordt van rechtswege en
zonder aanmaning een rente van 1% per maand berekend, tot aan de dag van betaling.
Elk bedrag dat 8 dagen na de verzending van een aanmaning niet betaald is, wordt met een vergoeding die
door beide partijen is overeengekomen verhoogd met een minimaal bedrag van € 125,- of het equivalent in
de overeengekomen munt, in de hoedanigheid van forfaitair en niet te verlagen boetebeding.
De goederen worden conform bestelling verzonden en vervoerd op risico van de klant. In geval van schade,
vernietiging, diefstal, ontbreken … dient de klant zijn schade te melden aan de vervoerder bij levering.
Sayang Wines BVBA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade en/of verlies voortvloeiend
uit de verzending en/of levering indien bij levering geen voorbehoud werd gemaakt. Deze clausule geldt voor
alle vormen van verzending en levering (inclusief digitale verzending en levering).
In geval van toevallige vernietiging, verlies of beschadiging van de goederen blijft onze vordering op de prijs
bestaan.
De overeengekomen leverdatum van goederen en of diensten is niet bindend en een vertraging zal ons niet
kunnen blootstellen aan een vordering tot schadevergoeding van de klant of derde partijen.
Overmacht en in het algemeen alle feiten onafhankelijk van onze wil, waardoor de uitvoering van onze
verplichtingen belemmerd zijn, bevrijdt Sayang Wines BVBA van haar verplichtingen en verbintenissen,
zonder dat een recht op schadevergoeding ontstaat.
Indien goederen naar ons teruggezonden worden binnen de wettelijke voorziene termijn voor wat betreft
verkoop op afstand zijn de retour kosten voor de klant. Geopende kartons of losse flessen worden niet
aanvaard ter terugname. Er worden geen retours of terugnames van goederen aanvaard na de wettelijke
voorzien periode waarvan sprake.
Voorbehoud van eigendom: de door Sayang Wines BVBA geleverde goederen en of diensten blijven haar
eigendom totdat de prijs volledig is betaald door de klant.
Elke afwijking van voormelde clausules zal Sayang Wines BVBA schriftelijk moeten worden meegedeeld en
door haar aanvaard worden. Behalve tegenstrijdige bedingen kent Sayang Wines BVBA geen enkele waarde
toe aan de Algemene Voorwaarden van haar correspondenten. Al haar overeenkomsten zijn formeel
onderworpen aan onderhavige Algemene Voorwaarden.
Elke betwisting zal uitsluitend gebracht worden voor de rechtbanken van Antwerpen.
De klant verleent Sayang Wines BVBA het recht zijn naam te gebruiken als referentie en voor publicitaire
doeleinden, rechtstreeks of onrechtstreeks en onbepaald het medium. Hiervoor kan onder geen enkele vorm
vergoeding verschuldigd zijn.
Persoonsgebonden informatie is louter voor intern gebruik van Sayang Wines BVBA en zijn onderaannemers.
Je geeft expliciet toestemming om jouw gegevens door te geven aan een lokale verdeler. De klant heeft recht
op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het
privé leven.
Het contract wordt beheerst door het Belgische recht.
Orders worden enkel aanvaard voor Belgische adressen, ongeacht besteladres of leveringsadres.

