ALGEMENE VOORWAARDEN
ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED
De huidige algemene verkoopvoorwaarden (de ‘Voorwaarden’) zijn van
toepassing op elke bestelling vanwege de klant (de ‘Klant’) bij de nv SUN
FURNITURE DISTRIBUTION, afgekort ‘SUNDIS’ (handelsnaam: ‘PLAISIR
DU
JARDIN’),
met
maatschappelijke
zetel
te
1180
Ukkel,
Waterloosesteenweg 1589/C, btw BE 0435.779.527, tel.: + 32 ( 0) 2 37 5 60
2 6 , e - m a i l : i n f o @ p l a i si rd uj a rd i n .c om (hierna ‘PLAISIR DU JARDIN’)
alsook op elke bijkomstige dienstprestatie.
Bij gebrek aan andersluidend schriftelijk akkoord vanwege PLAISIR DU
JARDIN sluiten de voorwaarden alle algemene en bijzondere voorwaarden
van de Klant uit.
De Klant erkent kennis te hebben genomen van de Voorwaarden en de
mogelijkheid te hebben gekregen ze op te slaan en te reproduceren.
Een kopie van de Voorwaarden wordt bij de e-mail ter bevestiging van de
bestelling gevoegd, in een formaat dat opslaan of afdrukken mogelijk maakt.
ARTIKEL 2: BESTELLINGEN
Een bestelling wordt enkel geacht te zijn aanvaard door PLAISIR DU JARDIN
indien ze schriftelijk opgesteld en per e-mail verzonden aan de Klant wordt
bevestigd.
ARTIKEL 3: BESCHIKBAARHEID
De aanbiedingen van producten en hun prijzen zijn geldig binnen de grenzen
van de bij de leveranciers beschikbare voorraden. PLAISIR DU JARDIN
verbindt zich ertoe alle middelen die tot haar beschikking staan aan te wenden
om alle bestellingen uit te voeren. Hoe dan ook is PLAISIR DU JARDIN niet
aansprakelijk voor schade als gevolg van de onbeschikbaarheid van een
product. In geval van onbeschikbaarheid van een product of van het totaal van
de hoeveelheden die het voorwerp waren van een bevestigde bestelling, krijgt
de Klant per e-mail of per telefoon kennis van de totale of gedeeltelijke
annulering van zijn bestelling en wordt het bedrag hem zo snel mogelijk
terugbetaald.
ARTIKEL 4: PRIJS EN BETALING
De aankoopprijs en de betalingsvoorwaarden zijn die zoals bepaald in de
bestelling. Behoudens andersluidende bepaling is een vooruitbetaling van ten
minste 30% verschuldigd binnen de termijn van 8 dagen vanaf de schriftelijke
bevestiging van de bestelling door PLAISIR DU JARDIN.
Behoudens andersluidende bepaling zijn de prijzen exclusief btw en zijn de
facturen in euro en contant verschuldigd aan de zetel van PLAISIR DU
JARDIN.
Behoudens andersluidende bepaling omvatten de prijzen niet de
vervoerkosten die afzonderlijk worden gefactureerd.
Elke klacht betreffende een factuur moet ten laatste binnen de 8 dagen na
ontvangst worden betekend aan PLAISIR DU JARDIN, zo niet wordt de
factuur geacht te zijn aanvaard.
Indien de Klant vraagt om de leveringstermijn of -plaats te wijzigen of zo hij
verkeerde inlichtingen verstrekt aan PLAISIR DU JARDIN, kan PLAISIR DU
JARDIN bijkomende kosten van de Klant eisen.
Indien de Klant bijkomende prestaties vraagt (bv. installatie of montage), dan
rekent PLAISIR DU JARDIN die aan tegen haar gebruikelijke voorwaarden.
ARTIKEL 5: LEVERING EN RISICO-OVERDRACHT
De goederen worden verkocht en geleverd op het adres dat vermeld staat op
de bestelling.
Behoudens andersluidend akkoord tussen de partijen levert PLAISIR DU
JARDIN de goederen ten laatste 90 dagen nadat het contract is gesloten. In
geval van tekortkoming vanwege PLAISIR DU JARDIN ten opzichte van de
verbintenis tot levering van het goed op het met de Klant overeengekomen
tijdstip of binnen de bovenvermelde termijn, geeft de Klant haar het bevel de
levering uit te voeren binnen een bijkomende termijn die aan de
omstandigheden is aangepast. Indien PLAISIR DU JARDIN de levering niet
heeft uitgevoerd binnen voornoemde bijkomende termijn, heeft de Klant het

recht het contract te beëindigen en zonder overdreven vertraging de
terugbetaling van de betaalde bedragen te verkrijgen.
De risico’s gaan over naar de Klant op het ogenblik van bezitneming door de
Klant.
Indien de levering als gevolg van overmacht definitief onmogelijk wordt, is de
verkoop van rechtswege ontbonden.
ARTIKEL 6: SANCTIES IN GEVAL VAN NIET-NALEVING VAN DE
CONTRACTUELE VERBINTENISSEN
Indien de Klant weigert de levering te ontvangen op de overeengekomen
datum, kan PLAISIR DU JARDIN – na ingebrekestelling – kosten van hem
vorderen voor het bijhouden en opslaan van de goederen en/of het contract
van rechtswege ontbinden per gewone brief. In dergelijk geval kan PLAISIR
DU JARDIN ook een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van
10% van de overeengekomen prijs vorderen.
Bij gebrek aan betaling van een factuur op haar vervaldag is de Klant van
rechtswege
en
zonder
voorafgaande
ingebrekestelling
een
nalatigheidsinterest van 1% per maand verschuldigd. Bovendien wordt elke
factuur die op haar vervaldag niet is betaald, van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire en
onverminderbare vergoeding van 10% van het onbetaald gebleven bedrag,
met een minimum van € 50, onverminderd het recht van PLAISIR DU JARDIN
om een bijkomende schadevergoeding te vorderen. In geval van gerechtelijke
invordering van een factuur is de Klant bovendien redelijke invorderingskosten
verschuldigd zoals kosten van een advocaat en kosten van intern beheer.
ARTIKEL 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD
PLAISIR DU JARDIN behoudt zich het eigendom van de goederen voor totdat
de volledige prijs is betaald, met inbegrip van de nalatigheidsinteresten en de
eventuele vergoedingen.
ARTIKEL 8: WETTELIJKE WAARBORG
Overeenkomstig de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk
Wetboek is PLAISIR DU JARDIN aansprakelijk voor eender welk gebrek aan
overeenstemming die zou bestaan bij levering van het goed en die zou
opduiken binnen een termijn van twee jaar vanaf die levering. Elk gebrek aan
overeenstemming die bestaat op het ogenblik van levering en die wordt
ontdekt binnen de termijn van twee (2) jaar vanaf de levering en wordt ter
kennis gebracht aan PLAISIR DU JARDIN, op straffe van verval, binnen een
termijn van twee (2) maanden vanaf de ontdekking ervan, wordt hersteld of
vervangen, zonder kosten voor de Klant, binnen een redelijke termijn, tenzij
dat onmogelijk of onevenredig blijkt te zijn; in dit laatste geval heeft de Klant
recht op een passende vermindering van de prijs of op de ontbinding van het
contract. Na een periode van zes (6) maanden vanaf de levering rust de
bewijslast van het gebrek aan overeenstemming op de Klant.
Na afloop van de termijn van twee jaar is het gemeen recht van de waarborg
voor verborgen gebreken zoals bedoeld in de artikelen 1641 tot 1649 van het
Burgerlijk Wetboek desgevallend van toepassing. In een dergelijk geval blijft
de termijn voor aangifte van twee (2) maanden, zoals hierboven vermeld, van
toepassing.
BUITEN DE BOVENVERMELDE WAARBORG BIEDT PLAISIR DU JARDIN
GEEN ENKELE GARANTIE OF VOORWAARDE, UITDRUKKELIJK NOCH
IMPLICIET. PLAISIR DU JARDIN WIJST UITDRUKKELIJK ELKE
AANSPRAKELIJKHEID AF (BUITEN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR
BEDROG OF ZWARE FOUT) IN GEVAL VAN BEROVING VAN GENOT,
VERLIES OF SCHADE AAN DE GEGEVENS OF DOCUMENTEN, VERLIES
VAN ONTVANGSTEN EN/OF WINST, DOOR DE KLANT GELEDEN
SCHADE EN EENDER WELKE ANDERE INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE
(MET UITZONDERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL VAN
OVERLIJDEN OF SCHADE AAN PERSONEN DIE HET GEVOLG ZOU ZIJN
VAN
ENKEL
DE
FOUT
VAN
PLAISIR
DU
JARDIN).
DE
AANSPRAKELIJKHEID VAN PLAISIR DU JARDIN KAN IN GEEN GEVAL DE
WAARDE VAN HET GOED OP HET OGENBLIK VAN DE LEVERING
OVERSCHRIJDEN.
ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Huidige Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van
betwisting tussen PLAISIR DU JARDIN en de Klant zijn enkel de Franstalige
rechtbanken van Brussel bevoegd.

