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Alle klachten moeten op straffe van verval binnen de 48 uur na levering meegedeeld worden
aan H.F.Group bvba.
Elke door de klant doorgegeven bestelling is vast en definitief, en heeft de toetreding tot huidige
voorwaarden tot gevolg.
Elk door de klant ontvangen akkoord heeft zijn toetreding tot huidige voorwaarden tot gevolg .
Een verwijl in de levering verleent de klant noch het recht zijn bestelling op te zeggen, noch
het recht.schadevergoeding te eisen.
De verzending van de goederen gebeurt op risico van de bestemmeling.
Behoudens anders vermeld op de factuur, is het bedrag volledig contant te betalen. Het niet
betalen van een factuur binnen de termijn heeft zonder opzegging of ingebrekestelling de
opeisbaarheid tot gevolg van een verwijlintrest van 1% per maand met een minimum van 65,00 €
te vermeerderen met de dossierkosten en mogelijke gerechtskosten. Een bedrag van 15,00 € zal
aangerekend worden voor iedere herinnering
Onze toestellen zijn één jaar gewaarborgd tegen alle constructiefouten.
De bedragen met betrekking tot het onderhoud of de huur kunnen zonder voorafgaand bericht
aangepast worden volgens de salarisindex van de handelssector metaal. .
In geval van een geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement waar de
maatschappelijke zetel van onze vennootschap zich bevindt bevoegd.
Bijzondere voorwaarden - verkoop

10. De verkoop van materiaal brengt automatisch het onderhoudscontract mee op materiaal,
behoudens andere vermelding. Een « contract » document dat de beschrijving van het materiaal
opneemt kan bekomen worden op eenvoudige aanvraag.
11. De brandblussers die door H.F. Group bvba verkocht worden genieten een onbepaalde waarborg.
Het materiaal moet exclusief elk jaar door H.F. Group bvba gecontroleerd geweest zijn. In geval
van niet naleven zal de onbepaalde waarborg automatisch opgezegd worden.
Bijzondere voorwaarden - onderhoud

12. Het contract neemt zijn aanvang op de factuurdatum, het is jaarlijks, en het wordt stilzwijgend
verlengd voor identieke periodes. Het kan ontbonden worden mits een opzegging die betekend
wordt met een aangetekend schrijven 3 maanden voor de vervaltermijn.
13. Het onderhoud omvat het jaarlijks nazicht van de toestellen door een technicus.
14. Een verwijl in het nazicht geeft de klant geen enkel klachtrecht.
15. De jaarlijkse premie met betrekking tot het contract is vooraf betaalbaar.
16. H.F. Group bvba behoudt zich het volle recht voor een einde te stellen aan het contract, en zonder
ingebrekestelling. In dat geval ontslaat de H.F. Group bvba zich van iedere aansprakelijkheid. Dit
geeft niet het recht aan de klant om schadevergoeding te eisen.
Bijzondere voorwaarden - huur
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Het huurcontract omvat het materiaal met de onderhoudsservice.
De duur van het huurcontract is 10 jaar, te dateren vanaf de facturatiedatum hiervan.
De jaarlijkse premie met betrekking tot het contract is vooraf betaalbaar.
Het eerste jaar geeft in het eerste jaar recht op de betaling van
een dubbele premie: :
50% = premie van het eerste jaar
50% = premie van het tiende jaar.
21. Ontbrekende of beschadigde toestellen worden aangerekend volgens het van kracht zijnde tarief
op het ogenblik van de vaststelling.
22. H.F. Group bvba behoudt zich het volle recht voor een einde te stellen aan het contract, zonder
ingebrekestelling. In dit geval ontslaat H.F. Group bvba zich van iedere aansprakelijkheid. Dit geeft
niet het recht aan de klant om schadevergoeding te eisen.

