Taxicolli bvba, Loncinstraat 21, BE-8500 Kortrijk

Al ge men e voo rw aard en
Artikel 1 :

Betalingsvoorwaarden

1.1

De factuur moet betaald worden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum. Bij niet betaling op de vervaldag van een
factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair
schadebeding van 10% met een minimum van € 50 en de hoogst mogelijke nalatigheidsinteresten zoals voorzien in
de Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

1.2

Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze algemene voorwaarden.

1.3

Elke klacht betreffende de inhoud van de factuur moet per aangetekend schrijven geschieden binnen de 8 dagen na
ontvangst. Na verloop van deze termijn zal de factuur geacht worden integraal te zijn aanvaard. Laattijdige klachten
kunnen niet aanvaard worden en worden beschouwd als niet bestaande.

1.4

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk waarin ons
bedrijf gevestigd is en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

Artikel 2 :

Transportopdrachten

2.1

Een opdracht komt tot stand na schriftelijke of telefonische bevestiging door de klant. Een begin van uitvoering geldt
als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud gebeurd is.

2.2

Elke annulering van een bestelling moet schriftelijk gebeuren. Ze is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door
Taxicolli bvba. In geval van annulering bij begin van uitvoering van de overeenkomst is er door de klant aan Taxicolli
bvba een forfaitaire vergoeding verschuldigd afhankelijk van het gevraagde type wagen. De forfaitere prijzen staan
op onze prijslijst en gekend door de klant.

2.3

Klachten bij eventuele schade zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet
binnen de acht dagen na de levering geformuleerd zijn, worden niet meer aanvaard.

Artikel 3 :
3.1

Rij- en rusttijden

Bij de uitvoering van de vervoerovereenkomsten wordt de wetgeving inzake rij- en rusttijden voor het wegvervoer
strikt nageleeft. In naleving van deze wetgeving en in geval van overmacht zal Taxicolli bvba evenwel niet
aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige gevolgschade of indirecte schade geleden bij de klant of de
bestemmeling.

Artikel 4 :

Overmacht

4.1

Onder overmacht wordt verstaan, omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet
uitsluitend aan Taxicolli bvba zijn toe te rekenen.

4.2

Onder overmacht wordt in elk geval en bij wijze van voorbeeld verstaan: stakingen, storingen in het verkeer, ongeval,
technische panne, overheidsmaatregelen, natuurrampen, onvoorziene onbereikbaarheid van een laad- of losadres bij
een voorgaande klant, en alle omstandigheden die niet toelaten dat de overeenkomst tijdig en behoorlijk kan worden
uitgevoerd.

4.3

Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Taxicolli bvba opgeschort.
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