ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITE RENOTEST.BE

Art. 1 :
1.1

prijsvoorstellen dewelke bij e-mail aan de websitebezoeker worden gericht verbinden de
verkoper op geen enkele wijze en maken slechts een budgetraming uit, waaruit op geen
enkele wijze, noch door de koper, noch door de verkoper enige rechten kunnen worden geput.

1.2

Het akkoord van de klant met het berekende prijsvoorstel kan op generlei wijze gekwalificeerd
worden als een verkoopovereenkomst.

1.3

Het akkoord van de klant met het berekende prijsvoorstel houdt geen aankoopverplichting
voor de klant in, noch een verkoopverplichting vanwege de verkoper.

1.4

Officiële prijsoffertes worden niet via de website aangeboden en kunnen slechts verkregen
worden in een van de vestigingen van de verkoper.

Art. 2:
2.1

Renovatiecheques kunnen door de klant enkel worden ingewisseld in de showroom van de
verkoper.

2.2

Renovatiecheques kunnen slechts worden geïnd door middel van een prijsherberekening op
een officiële offerte, dewelke door de klant kan worden verkregen in een van de vestigingen
van de verkoper.

2.3

De door de klant via de website verkregen renovatiecheques kunnen niet gecumuleerd
worden met andere acties die door de verkoper worden aangeboden.

Art.3:
3.1.

Onze websites, catalogi, reclamefolders, prijslijsten e.d. hebben slechts een indicatieve
waarde. Zij krijgen slechts dan een bindend karakter wanneer er uitdrukkelijk naar verwezen
wordt in de overeenkomst.

3.2.

Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan de bijzondere voorwaarden die deel uitmaken van
de getekende offerte dan wel overeenkomst

3.2.

Elke tekening of elk plan dat opgesteld naar aanleiding van een bestelling of een
verkoopsovereenkomst heeft een louter indicatieve waarde en is derhalve nooit bindend
vermits zij enkel de visuele, indicatieve illustratie van het verkochte voorwerp tot doel heeft en
hoogstens een bestaande of te realiseren toestand bij benadering kan schetsen.

3.3.

Alle tekeningen en plannen met betrekking tot het voorwerp van de onderhavige
overeenkomst blijven eigendom van de verkoper en hij alleen heeft het recht om die te
vermenigvuldigen of om de gehele of gedeeltelijke productie ervan, in welke vorm dan ook,
toe te staan.

Art. 4.
4.1.

Elke datum, leverings- of uitvoeringstermijn die wordt meegedeeld in het kader van een
overeenkomst, een informatie-aanvraag of een onderhandeling is steeds richtinggevend, nooit

bindend. Overschrijding van termijnen kan nooit aanleiding geven tot ontbinding, noch tot
schadevergoeding.
4.2.

Alle bestellingen, leveringen en verkoopsovereenkomsten vallen onder toepassing van het
Belgisch recht met uitsluiting van alle andere rechtstelsels, ongeacht woonplaats, nationaliteit
of leveradres van de koper. Alle betwistingen kunnen uitsluitend voorgelegd worden aan de
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren, onverminderd de mogelijkheid
van de verkoper om het geschil voor te leggen aan een rechtbank die territoriaal bevoegd is
voor de woonplaats van de koper.

4.3.

Het gebruik van de renovatiecheques geldt als bewijs van aanvaarding van deze
voorwaarden. Eventuele nietigheid van één of meerdere clausules van deze voorwaarden leidt
nooit tot algehele nietigheid van de algemene voorwaarden.

