Door gebruik te maken van onze website, verklaart u zich akkoord met onderstaande verkoopsvoorwaarden:
1. Algemeen
1.1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, wordt elke offerte, bestelling en elke (ook toekomstige)
overeenkomst (o.m. uit hoofde van verkoop, aanneming van werk, levering van goederen of diensten) beheerst
door deze voorwaarden. Enkel een schriftelijk aanvaarde afwijking of wijziging van deze voorwaarden kan TC Tires
worden tegengeworpen.
2. Prijzen
2.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3. Betaling en niet-betaling van facturen
3.1. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.
3.2. Onbetaalde facturen op de vervaldag zijn van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vanaf de
factuurdatum rentedragend ten belopen van 1%/maand. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding
verschuldigd van 20% op het factuurbedrag met een minimumbedrag van 50 euro.
3.3. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van TC Tires.
3.4. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
3.5. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder
voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde
gedeelte.
3.6. Elke schriftelijke toegekende betalingsmodaliteit komt van rechtswege te vervallen en alle facturen, ook de nietvervallen facturen, worden onmiddellijk opeisbaar vanaf de wanbetaling van één enkele factuur bij schriftelijke
ingebrekestelling, in geval van geprotesteerde wissels of ongedekte cheques, in geval van dagvaardingen van RSZ,
in geval van faillissement of andere tekenen van kennelijk onvermogen van de koper/ opdrachtgever. Bij
wanbetaling worden alle facturen, eveneens de niet-vervallen facturen van rechtswege opeisbaar.
4. Betwisting/ protest van een factuur
4.1. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht werkdagen, zaterdag inbegrepen, na
factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
4.2. In geval van betwisting zijn alleen het Vredegerecht van Kortrijk of de rechtbank van eerste aanleg of de
handelsrechtbank te Brussel bevoegd.
5. Annulatie
5.1. In geval van annulatie van een bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope
van 30% van de waarde van de bestelling.
6. Leverings-/ afhalingstermijn
6.1. De leveringstermijnen worden alleen als aanwijzing opgegeven, zonder formele resultaatsverbintenis, en worden
door TC Tires voor zover als mogelijk nagekomen.
6.2. Vertragingen wettigen geenszins het afzeggen van de bestelling, of het verbreken van de koop, tenzij anders
overeengekomen. Vertragingen wettigen geenszins een vermindering van de prijs of een eis tot
schadeloosstelling van welke aard ook.
6.3. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na
het verstrijken van een termijn van zeven werkdagen, zaterdag inbegrepen, de overeenkomst als ontbonden te
beschouwen en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van
levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.
7. Aansprakelijkheid voor gebreken
7.1. De koper is verantwoordelijk voor nazicht op schade of gebreken na montage of werken alvorens de garage uit te
rijden.
7.2. TC Tires is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade aan velgen/ banden/ carrosserie/ mechanische
onderdelen van de wagen van zodra de wagen de firma verlaten heeft.

