
 

 

Algemene Verkoopvoorwaarden 

 

1. Het aanvaarden van onze offerten, orderbevestigingen, leveringsnota’s en facturen omvat eveneens 

de goedkeuring van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, die alle eventuele 

aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever vernietigen en vervangen, behoudens uitdrukkelijk 

anders bepaald in de orderbevestiging.  Verbintenissen van welke aard ook dewelke aangegaan 

werden door aangestelden van Aures bvba zijn slechts geldig na bevestiging ervan door een 

gevolmachtigde van Aures bvba. 

2. Alle prijzen, vermeld in de offertes en overeenkomsten, zijn berekend op grond van de geldende 

tarieven die van kracht zijn op het ogenblik waarop de offerte gemaakt is of de overeenkomst tot 

stand gekomen is.  In geval deze enige wijziging ondergaan, zal deze verhoging ten laste vallen van de 

opdrachtgever.  De verplaatsingskosten dewelke noodzakelijk mochten blijken bij de levering van 

diensten, worden door Aures bvba aan de gangbare tarieven doorgerekend aan de opdrachtgever. 

3. Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Antwerpen, netto zonder korting, behoudens uitdrukkelijk 

anders bepaald in de orderbevestiging. In geval van niet-betaling zal van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling een interest toegepast worden van 2% per maand. Elk vervallen bedrag dat 

onbetaald blijft 10 dagen na een aangetekende ingebrekestelling, zal bovendien van rechtswege 

verhoogd worden met 15% met een minimum van 250 euro als forfaitaire schadevergoeding, en te 

verhogen met de gemaakte kosten met betrekking tot de invordering van de schuldvordering, 

hieronder begrepen erelonen van de advocaten overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 WBBH. In 

geval van annulering van de opdracht is de opdrachtgever gehouden tot een forfaitaire 

schadevergoeding van 30% op de contractprijs, te verhogen met de waarde van hetgeen op het 

ogenblik van de annulering reeds uitgevoerd is en/of verschuldigd is aan de toeleverancier van Aures 

bvba. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Antwerpen. 

4. Waarborg: De klant die een natuurlijke persoon is kan indien nodig de garantie inroepen zoals door de 

wet bepaald voor particulieren. De wettelijke garantie geldt enkel voor het gekochte goed, voor zover 

het voorzichtig, zorgvuldig en normaal gebruikt werd en niet door onbevoegde personen werd 

geopend of bewerkt. Deze waarborg dekt het gekochte goed tegen alle bouwgebreken en op 

voorwaarde dat het gebrek binnen de maand na vaststelling gemeld wordt. Gedurende haar 

geldigheid zullen de eventuele herstellingen kosteloos uitgevoerd worden. Van deze waarborg 

worden uitgesloten de verbindingsdraden, batterijen, accumulatoren en andere toebehoren. Deze 

waarborg is persoonlijk en kan niet overgedragen worden. De klant die een rechtspersoon is zal 

gedurende zes maanden de garantie kunnen inroepen voor het gekochte goed, voor zover het 

voorzichtig, zorgvuldig en normaal gebruikt werd en niet door onbevoegde personen werd geopend 

of bewerkt. Deze waarborg dekt het gekochte goed tegen alle bouwgebreken en op voorwaarde dat 

het gebrek binnen de maand na vaststelling gemeld wordt. Bijkomende garantie-bepalingen kunnen 

opgenomen worden in de verkoopovereenkomst tussen Aures bvba en de klant. 

5. Voor de verkoop van hoortoestellen geldt specifiek en in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk 

Rechtboek, dat de koper slechts de eigendom van het vermelde toestel zal verwerven na volledige 

betaling van de overeengekomen prijs. 

6. Voor goederen aangekocht via de webwinkel cishop.net gelden meer uitgebreide verkoopsvoorwaarden, 

die te vinden zijn op http://www.cishop.net/contents/nl/terms.html.  
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