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Algemene voorwaarden Admotion

De website beschikbaar op het adres www.admotion.be wordt uitgebaat door en is eigendom 
van Admotion met ondernemingsnummer 0653.797.420 met maatschappelĳke zetel te 8755 

Ruiselede, Bruggestraat 110
Admotion behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden ten allen tĳde te          

wĳzigen. Wĳzigingen zullen worden aangekondigd op de Website en/of via elektronische weg.
Elke annulering van een bestelling moet schriftelĳk gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schrif-
telĳke aanvaarding door admotion. In geval van annulering is er door de klant aan ons een forfai-

taire vergoeding verschuldigd van 40% van de prĳs van de bestelling.
De leveringstermĳnen worden enkel bĳ wĳze van inlichting verstrekt en zĳn derhalve niet bin-

dend tenzĳ dit uitdruk- kelĳk overeengekomen werd. Vertraging in de uitvoering van de bestel-
ling kan nooit een aanleiding zĳn tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.
De klant is steeds verantwoordelĳk om de drukproeven binnen de afgesproken termĳn goed te 
keuren.  Admotion kan niet aansprakelĳk worden gesteld voor fouten op het drukwerk waar een 

drukproef van werd toegestuurd.
De koper hoort de goederen of geleverde diensten meteen na te zien. Klachten zĳn enkel geldig 

indien ze per aangetekend schrĳven gebeuren. Klachten die niet binnen de acht dagen na de 
ontvangst geformuleerd zĳn, worden niet meer aanvaard.

Bĳ levering van goederen blĳven de geleverde goederen eigendom van de verkoper tot bĳ de 
volledige betaling van de verkoopprĳs vermeerderd met de kosten en de interesten.

Onze facturen zĳn contant betaalbaar op onze maatschappelĳke zetel, behoudens andersluiden-
de schriftelĳke bepalingen.

Bĳ niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een 
ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% met een mini-

mum van € 50 en de hoogst mogelĳke nalatigheidsinterest- en zoals voorzien in de Wet van 
02.08.2002 betreffende de bestrĳding van de betalingsachterstand bĳ handelstransacties.

In geval van betwisting zĳn enkel de rechtbanken bevoegd van het gerechtelĳk arrondissemen 
Brugge. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.


