Algemene voorwaarden
De volgende is de gekwalificeerde verkoper SPRL terraGusto met maatschappelijke zetel
Borlon 6941, chemin du Mahay veld 16 en geregistreerd onder het BTWnummer
BE0843937711.
De koper is hieronder gedefinieerd als zijnde het individu, bedrijf of
natuurlijk persoon, markering zijn akkoord over het aanbod in de presentatie
Prijs, uitgegeven door de verkoper.
De verkoopvoorwaarden worden gecommuniceerd op de site www.terragusto.be
alsmede alle verkoopdocumenten.
Deze algemene verkoopvoorwaarden exclusieve, bij gebreke van overeenstemming
geschreven door de verkoper, alle andere voorwaarden, algemene en specifieke, aan
de koper.
Aanbiedingen zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden en
terraGusto goederen blijven eigendom tot volledige betaling
de factuur.
Prijs en betaling
De verkoopprijs in de prijzen zijn opgenomen, kunnen
wijziging tot de aanvaarding van de koper, die maakt de finale, behalve in gevallen
overmacht.
Tenzij anders bepaald, de door de verkoper facturen zijn betaalbaar
in euro's, contant geld of de ontvangst van de factuur op de rekening
BE043631 0090 8231.
Eventuele klachten over de factuur moet aan de verkoper worden gemeld geen
Later binnen 7 dagen na ontvangst, bij gebreke waarvan het zal niet
houdend.
In geval van nietbetaling binnen 15 dagen na het versturen van de factuur, de koper
de verkoper aansprakelijk, naast de hoofdsom, rente
default rate van 1,5% per maand en een forfaitaire schadevergoeding
in totaal 15% van de orderwaarde exclusief BTW en rente
vergoeding met een minimum van € 75 en van rechtswege en zonder
voorafgaande kennisgeving.
In het geval van gerechtelijke inning van een factuur, zal de koper, in aanvulling,
aansprakelijk voor de redelijke kosten van de inzameling, met inbegrip van advocaatkosten
en het interne management fees dat het bedrag van deze overschrijdt
schadevergoeding.
In geval van wanbetaling, de verkoper zich het recht voor op te schorten
de uitvoering van andere opdrachten in uitvoering tot volledige voldoening
verschuldigde bedragen.
Levering
De koper draagt 
het transport en de risico's in verband met producten zoals ze
het in bezit nemen en, bij gebreke daarvan, zodra deze beschikbaar worden gesteld.
Als de koper een andere plaats van levering, verwijdering en,
Indien nodig, zal de opslag van goederen die worden gemaakt op de risico's en de
kosten.

De partijen uitdrukkelijk overeen dat elke levering
referentie.
Geen vertraging in de levering kan dus niet leiden tot de beëindiging geven door
de koper van de bestelling of de betaling van een schadevergoeding afhankelijke
de verkoper.
Daarnaast heeft de verkoper het recht om te weigeren om zijn producten te verkopen aan
de beschikbaarheid van voorraden, of andere legitieme reden, en behoudt zich het recht voor
om deelleveringen.
Eigendomsvoorbehoud
De geleverde producten blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling
het bedrag, inclusief rente op achterstallige betalingen en eventuele vergoeding.
Indien de betaling van het bedrag op de vervaldag, behoudt de verkoper zich het recht voor
terug te nemen producten voor rekening van de koper.
Tot de volledige betaling van haar producten, de koper kan noch
doorverkopen of verpanden hen.
De koper verplicht om de verkoper van eventuele inbeslagneming verricht door een derde partij op
de hoogte
verkocht de producten waarvan de prijs niet volledig betaald.
Garantie
De koper gaat akkoord met een zorgvuldig onderzoek van de producten zijn te maken
afgegeven op het moment van ontvangst.
Elke opzegging van een defect of een storing die de naleving
de geleverde producten moeten binnen 7 dagen van de levering aan de verkoper worden gemeld
producten.
Elke opzegging van een verborgen gebrek van de geleverde producten worden gegeven aan
verkoper binnen 15 dagen na de ontdekking van deze gebreken door de koper.
Elke juridische actie met betrekking tot verborgen gebreken dient te geschieden binnen
30 dagen na de ontdekking van gebreken door de koper.
Geen enkel product kan worden geretourneerd aan de leverancier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van hem.
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Behandeling met de verkoper van persoonsgegevens door de koper ontvangen
Zijn doel;
 De uitvoering van deze overeenkomst
 De administratie van de klant
 De promotie van producten en diensten van de verkoper
 De oprichting van aangepaste informatiecampagnes en
direct marketing, onder meer via email.
Op elk moment, heeft de koper recht op toegang, controle en
Gratis rectificatie van persoonsgegevens in het kader
de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen
verwerking van persoonsgegevens.
Overzicht
De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van deze Voorwaarden
Algemeen kan geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen.
Voorkomend geval, de partijen zich ertoe de ongeldige of onuitvoerbare bepaling te vervangen
door een geldige die het dichtst vanuit economisch oogpunt
nietig of onuitvoerbaar clausule.
Het feit dat de verkoper niet te profiteren van deze algemene voorwaarden

verkoop op een gegeven moment kan worden opgevat als een afstand in
later de overhand.
Elke communicatie of kennisgeving tussen de partijen rechtsgeldig worden gemaakt door
aangetekende post, fax, email met terugkeer
ontvangst aan de verkoper, op het hoofdkantoor en de koper, op het hoofdkantoor
sociale of thuis.
Toepasselijk recht en jurisdictie
De contractuele betrekkingen tussen partijen en deze Voorwaarden
Termen worden beheerst door het Belgisch recht, zelfs in het geval van beroep in garantie.
De partijen uitdrukkelijk akkoord met de toepassing van het Verdrag uit te sluiten
Wenen inzake de internationale verkoop van goederen.
Elk geschil met betrekking tot de vorming, de uitvoering, de interpretatie van deze voorwaarden
Algemene verkoop en alle overeenkomsten waarop zij van toepassing, en
die niet in der minne kan worden opgelost, is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Marche en Famenne en, indien
geval, de in maart van Peace Justice Famenne.

