
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 
 
Alle offertes & facturen zijn onderhavig aan onderstaande voorwaarden en worden door alle 
partijen aanvaard. Afwijkingen hierop zijn het onderwerp van onderhandelingen en worden 
uitdrukkelijk vermeld op de offerte door de verkoper safy.be (vanaf hier steeds Safy Security 
genoemd). De afwijkende voorwaarden hebben enkel betrekking op de offerte waarop ze staan 
vermeld en zijn niet bindend voor de volgende offertes. De offerte zijn opgesteld aan de hand van 
de door de koper opgegeven gegevens. De offerte van Safy Security is vrijblijvend en Safy 
Security kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ontbreken van gegevens. Elke wijziging 
gevraagd door de klant zal onderwerp zijn van aanpassing van de offerte. De offerte is geldig tot 
een periode van 3 maand na de offerte. Na ondertekening of bestelling van de offerte door de 
koper is deze onherroepelijk gebonden. Safy Security kan steeds de bestelling weigeren of 
herroepen zonder dat hij enige schadevergoeding moet betalen. Bij annulering van de bestelling 
door de koper zal deze een schadevergoeding moeten betalen van 30% van het totaalbedrag. De 
prijzen die vermeld staan op de offerte zijn steeds netto excl. transportkosten en kunnen 
onderhevig zijn aan verhogingen ingevolge van wijzigingen door de fabrikant/leverancier van de 
verkoper. Deze verhoging zal doorgerekend worden aan de koper. De op de offerte of bestelbon 
opgegeven leveringsdatum is indicatief. Overschrijding van deze datum kan geen aanleiding 
geven tot schadevergoeding. Safy Security is nooit verantwoordelijk voor schadevergoeding of 
verlies van de goederen bij verzendingen. De koper zal steeds de kosten van de goederen betalen 
aan Safy Security. De koper is steeds verantwoordelijk voor alle goederen die op de werf 
opgeborgen blijven. Ook als deze werf onbewoond of verlaten is. Elke verdwijning of beschadiging 
van de goederen is ten koste van de koper.  
 
De betalingstermijn staat steeds vermeld op de offerte. Eventueel kan naast een voorschot ook 
een betalingswaarborg door Safy Security gevraagd worden. De koper verbindt zich ertoe de 
facturen contant en zonder korting te betalen voor het beëindigen van de betalingstermijn. Elke 
factuur dat op de vervaldag niet betaald werd zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling 
automatisch intrest geven volgens de Belgische wettelijke intrestvoeten vermeerderd met 3,0%, 
met een minimum van €150,00. Eventuele storingen in de installatie geven de koper niet het recht 
de facturen niet te betalen of uit te stellen. Indien de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren 
kan de verkoop door Safy Security worden ontbonden en dit zonder te verzaken aan zijn recht op 
interesten en schadevergoedingen. Waarborgen : Op alle producten geldt de waarborg van de 
fabrikant van de producten. GDPR: Onze privacyverklaring is van toepassing en op eenvoudige 
wijze aan te vragen/in te zien. Bij betwistingen zal Safy Security beslissen welke rechtbank 
bevoegd is. 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