ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
PRODUCTEN
Alle aangeboden producten worden zo volledig mogelijk en ter goedertrouw beschreven. De aangeduide prijzen
zijn inclusief BTW. De producten op onze site worden aangeboden voor zover de voorraad van de leverancier dit
toelaat. Het kan gebeuren dat één of meerdere producten niet (meer) beschikbaar zijn. Want2eat neemt dan
contact op met de klant om een ander product, ter vervanging van de oorspronkelijke bestelling, overeen te
komen. Want2eat noch de betreffende leverancier, kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld.
BESTELLING
Een bestelling tussen u en Want2eat is afgesloten van zodra uw bestelling door Want2eat is bevestigd.
De bestelling kan op elk moment beëindigd worden. De annulatie gaat pas in nadat u een bevestiging van de
annulatie hebt ontvangen en wanneer de voorbereiding van de bestelling nog niet gestart is, in welk geval de
bestelling niet meer geannuleerd kan worden.
In geval van verbreking of opzegging van de overeenkomst door de klant, dewelke enkel mogelijk is indien de
voorbereiding van de bestelling nog niet gestart is, is de klant een forfaitair vastgestelde vergoeding verschuldigd
van 25 % van de overeengekomen prijs. Indien Want2eat kan aantonen dat hij door deze verbreking een grotere
schade heeft geleden, is de klant deze hogere schadevergoeding verschuldigd.
LEVERING
Een bestelling wordt steeds geleverd op het door de klant aangegeven leveringsadres.
Het leveren van de bestelling op een later tijdstip dan voorziene voor levering kan, wanneer dit niet te wijten is
aan de kwade trouw van Want2eat nooit een reden tot annulering of verbreking van de overeenkomst inhouden,
noch recht geven op enige schadevergoeding.
BETALING
Alle facturen zijn te betalen op de maatschappelijke zetel van Want2eat. De facturen zijn contant betaalbaar
tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
In geval van niet-betaling op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
nalatigheidinterest verschuldigd aan Want2eat. De interest wordt berekend aan tien procent per jaar.
In geval van niet-betaling op de vervaldag, is de klant eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling op
de vervaldag aan Want2eat een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van tien procent van het
verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 EUR.
Want2eat houdt zich bovendien het recht voor om de levering en/of de werken op te schorten tot wanneer de
facturen voldaan zijn, zonder schadevergoeding voor de klant en onverminderd het recht om terugbetaling te
eisen van de opgelopen kosten en schade. Zulke opschorting kan tussenkomen indien de betaling niet is geschied
binnen de 48 uur na het versturen van een ingebrekestelling.
KLACHTEN
Elke klacht met betrekking tot de factuur moet binnen de acht kalenderdagen vanaf ontvangst van de factuur
worden bekendgemaakt bij aangetekend schrijven. Bij gebreke van een klacht binnen een termijn van acht
kalenderdagen, worden de facturen geacht aanvaard te zijn. Deze klachten schorten de betalingsverplichting niet
op.
OVERMACHT
Want2eat kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van een
overeenkomst indien deze het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden.
Virussen of andere fouten op de website die voortkomen uit een frauduleuze toegang op de website worden
eveneens beschouwd als gevallen van overmacht.
BEVOEGDE RECHTBANK
De verhouding tussen de Want2Eat en de klant is onderworpen aan het Belgische recht, ongeacht welke de
nationaliteit van de partijen is.
Alle geschillen dienen onderworpen te worden aan het Vredegerecht derde kanton Leuven en de Rechtbanken
van Leuven, zonder dat deze bevoegdheidsclausule aan de Want2eat kan worden tegengeworpen.

