
    Algemene voorwaarden 
 
 
1. In volgende algemene voorwaarden worden deze definities gehanteerd :  

“CBC” verwijst naar de EBVBA CAR BEAUTY CENTER, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 8 en 
met als ondernemingsnummer 0462.464.227. 
“Prestatie” verwijst naar de dienstverleningen dewelke CBC verricht voor de klant. 
“Voorwaarden” verwijst naar de algemene voorwaarden weergegeven in dit document. 

2. Onderhavige clausules zijn de enig geldende tussen partijen. De klant doet afstand van alle 
bepalingen en voorwaarden die in tegenstrijd zijn met de hieronder vermelde voorwaarden. De 
uitvoering van een klantenorder met andere bepalingen en voorwaarden erop vermeld impliceert 
geenszins de aanvaarding ervan door CBC en doet in hoofde van de klant geen rechten ontstaan 
die afwijken van onderhavige voorwaarden.  
Indien een bestelbon of een contract werd opgesteld primeren de clausules ervan op onderhavige 
voorwaarden. CBC kan hierbij enkel rechtsgeldig verbonden worden door een van de bestuurders. 

3. De termijn nodig voor de uitvoering van de prestaties, te goeder trouw vastgesteld, is louter 
indicatief en vormt geen essentiële voorwaarde van de overeenkomst. Vertraging in de uitvoering 
kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten 
voordele van de klant. 

4. In bepaalde gevallen, en voor zover beschikbaar, krijgt de klant de beschikking over een 
reservewagen.  
Hiervoor wordt een waarborgsom aangerekend. Indien de klant de reservewagen niet terugbrengt 
binnen de afgesproken termijn, zal een vergoeding per dag vertraging worden aangerekend. Ook 
in geval van beschadiging, diefstal of verlies is een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan de 
marktprijs van het voertuig. 
De klant staat bij het ontlenen van deze reservewagen in om alle boetes, vergoedingen en 
gerechtskosten te zijnen laste te nemen dewelke van CBC zouden gevorderd worden en zouden 
voortspruiten uit de ontlening.  

5. CBC staat niet in voor gebreken die zichtbaar zijn en die de klant zelf heeft kunnen waarnemen.  
Elke klacht omtrent het voorwerp van de prestatie, de prestaties zelf of de overeenkomstigheid van 
de factuur dient bij aangetekend schrijven opgesteld te zijn op zijn laatst binnen de acht dagen van 
orderbevestiging, terug inontvangstneming goed of opneming van de factuur, naar 
omstandigheden.   
Klachten van welke aard ook, schorten de betalingsverplichtingen van de klant nimmer op. 

6. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle facturen contant betaalbaar te 
Antwerpen. Contante betalingen kunnen gebeuren in cash of met Bankcontact. 
In geval van niet betaling op de overeengekomen datum is de klant van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd tegen een interestvoet van 12 %. 
Tevens zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 12 % 
op het onbetaald gebleven bedrag verschuldigd zijn, met een minimum van € 50. 

7. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de 
andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. 

8. De ongeldigheid van één of meerdere clausules van deze overeenkomst tast de geldigheid van de 
rest van de overeenkomst niet aan. 

9. In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Antwerpen of de rechtbanken van de woonplaats 
van de klant, naar keuze van CBC, alleen bevoegd.  
Zonder andersluidende bepaling is enkel het Belgisch recht van toepassing. 

 
 


