
Algemene voorwaarden

In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding schuldig ten belope 
van 20% van de waarde van de bestelling.

De levertermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de 
levering geeft geen recht op schadevergoeding noch ontbinding van de overeenkomst.

De goederen worden verzonden op kosten van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders bepaald, 
voor rekening van de koper.

Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor 
na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit 
zonder voorafgaande ingebrekestelling.

De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.

Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. Niet in de mogelijkheid verkeren de 
overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat 
enige schadevergoeding kan worden geëist.

Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling 
als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even 
wijziging aan de juridische toestand van de koper.

Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de 8 dagen na factuurdatum en alleszins 
voor het gebruik of de voort verkoop van de goederen en dit bij aangetekend schrijven. Men wordt verzocht 
steeds de datum en het factuurnummer te vermelden.

Retouren worden enkel aanvaard in originele verpakking en compleet met alle accessoires.  In geval van 
karaokesystemen die gebruik maken van vouchers dienen deze ongebruikt te zijn, zo niet wordt er een re-
stock van 75€ aangerekend.  Al de geretourneerde items worden zorgvuldig door ons gecontroleerd, ook de 
voucher-codes worden gecontroleerd op gebruik.
Al de flightcases, DJ-booths en andere op maat gemaakte artikels die vallen onder het merk Zcase worden 
niet aanvaard voor retour en zullen bij gevolg ook niet terugbetaald worden.

Het retourneren gebeurt op kosten van de koper en deze bezorgt binnen 8 dagen na retour een 
rekeningnummer voor het terugstorten van het restbedrag wat binnen 14dagen zal worden overgemaakt.

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na de factuurdatum tenzij anders vermeld.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder 
voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per maand van het 
factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire 
vergoeding verschuldigd ten belope 12% van het factuurbedrag (min. € 25,00) als schadevergoeding.

Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om meerdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden 
wij ons het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als 
ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd.


