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Openingstijden
Wij zijn van maandag t/m donderdag van 8.00 tot 17.00 uur
en vrijdag van 8.00 tot 15.00 uur geopend.
Dit geldt zowel voor het kantoor als het magazijn.
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Alle prijzen zijn onder voorbehoud.
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Algemene opmerkingen

Tafelbladen
Nieuw Eiken - recht & boomkant

Bestellingen
Beschikbaarheid van een product gelieve telefonisch aan te
vragen. Daadwerkelijke bestellingen worden alleen
gehonoreerd indien per e-mail doorgegeven. Bij mondelinge
of telefonische bestellingen neemt de firma
geen enkele verantwoordelijkheid voor gebeurtelijke
missingen in maat, soort, hoeveelheid, etc...

Prijzen
Alle prijzen zijn af magazijn, exclusief BTW en onder
voorbehoud van prijswijzigingen.
Niet-contractueel document: De beschrijvingen,
karakteristieken en prijzen hebben een informatieve functie
en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd. Deze prijslijst vervangt alle voorgaande.

Transport (afmagazijn)

Afmeting in mm

Prijs per stuk

Type

(De chauffeur levert de tafel op een, door hem te bepalen,
makkelijk bereikbare plaats.)

700 x 700

Horecatafel

800 x 800

Horecatafel

Leveringen in België en Nederland:

1200 x 600

Salontafel

België, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant,
Noord-Holland (* zie extra info), Utrecht en ZuidHolland;

1200 x 800

Salontafel

1400 x 700

Salontafel

2000 x 1000

Eettafel

2200 x 1000

Eettafel

2400 x 1000

Eettafel

2600 x 1000

Eettafel

2800 x 1000

Eettafel

3000 x 1000

Eettafel

Rest van Nederland;

Expressdiensten:

Tijdsleveringen:

Betalingen
Klanten zullen in eerste instantie contant of onder rembours
betalen. Indien door beide partijen overeengekomen
kan worden overgestapt op betalen op rekening. Deze
rekeningen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te
worden voldaan.

Ontvangst goederen
Bij levering van goederen gelieve het geleverde te controleren
en afleverbon te ondertekenen.
Indien het geleverde niet overeenkomt met het bestelde, de
kwaliteit te wensen overlaat of er transportschade
heeft plaatsgevonden, dit binnen de 24 uren vermelden.
Hierna zal geleverde NIET MEER teruggenomen worden.
Klachten in verband met mogelijke gebreken ten aanzien van
kwaliteit of vorm moeten schriftelijk betekend
worden vóór plaatsing. Eenmaal een aanvang genomen met
de verwerking van de goederen worden geen
klachten meer aanvaard.

4

Transport buiten België en Nederland: op aanvraag

De chauffeur plaatst uw bestelling niet binnen. Omdat uw
tafel een vochtgevoelig product is verzoeken wij u daarom
aanwezig te zijn bij de levering zodat u de tafel na aflevering
zelf op locatie kan zetten.
Kerkhofs Parket is niet aansprakelijk voor mogelijke schade
ten gevolge van weersomstandigheden.

RECHTE KANT

BROCHURE 2021

Alle prijzen zijn onder voorbehoud.

BOOMKANT

VERJONGDE KANT*
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Tafelbladen

Tafelbladen

Nieuw Eiken - rond

Oud Eiken Inside – recht
Afmeting in mm

Prijs per stuk

Afmeting in mm

Prijs per stuk

Type

1200 mm diameter

700 x 700

Horecatafel

1300 mm diameter

800 x 800

Horecatafel

1400 mm diameter

1200 x 600

Salontafel

1500 mm diameter

1200 x 800

Salontafel

1600 mm diameter

1400 x 700

Salontafel

1800 mm diameter

2000 x 1000

Eettafel

2200 x 1000

Eettafel

2400 x 1000

Eettafel

2600 x 1000

Eettafel

2800 x 1000

Eettafel

3000 x 1000

Eettafel

Nieuw Eiken - ovaal
Afmeting in mm

Prijs per stuk

2000 x 1000 mm
2200 x 1100 mm
2400 x 1100 mm
2600 x 1200 mm
2800 x 1200 mm
3000 x 1200 mm

Rond & ovaal is alleen in bovenstaande maten leverbaar, maatwerk op aanvraag.
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Alle prijzen zijn onder voorbehoud.
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Tafelbladen

Metalen onderstellen

Oud Eiken Inside - rond

3D onderstel
Afmeting in mm

Prijs per stuk

Artikelnr.

Afmeting in mm (L x B x H)

Kokermaat in mm

104

1400 x 800 x 720

100 x 100

127

1800 x 800 x 720

100 x 100

Artikelnr.

Afmeting in mm (L x B x H)

Kokermaat in mm

091

1400 x 800 x 720

100 x 30

095

900 x 900 x 720

100 x 30

Artikelnr.

Afmeting in mm (L x B x H)

Kokermaat in mm

008

900 x 900 x 720

100 x 100

Artikelnr.

Afmeting in mm (L x B x H)

Kokermaat in mm

244

1400 x 700 x 720

100 x 50

Prijs per stuk

1200 mm diameter
1300 mm diameter
1400 mm diameter
1500 mm diameter
1600 mm diameter
1800 mm diameter

Oud Eiken Inside - ovaal
Afmeting in mm

Prijs per stuk

2000 x 1000 mm

Prijs per stuk

2200 x 1100 mm
2400 x 1100 mm
2600 x 1200 mm
2800 x 1200 mm
3000 x 1200 mm

Toeslag borstelen:
Toeslag roken:
Toeslag dubbel roken:

Prijs per stuk

Trapeze 3D onderstel
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BROCHURE 2021

Alle prijzen zijn onder voorbehoud.

Prijs per stuk
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Metalen onderstellen

Metalen onderstellen

Taps toelopend 3D onderstel

A-poot zonder tussenligger

Artikelnr.

Afmeting in mm (L x B x H)

Kokermaat in mm

268

1400 x 710 x 720

Taps toelopend

Artikelnr.

Afmeting in mm (L x B x H)

Kokermaat in mm

322

900 x 900 x 720

Taps toelopend

Prijs per stuk

Prijs per stuk

Mikado 3D onderstel

Artikelnr.

Afmeting in mm (B x H)

Kokermaat in mm

014

850 x 720

100 x 100

Artikelnr.

Afmeting in mm (B x H)

Kokermaat in mm

253

850 x 720

100 x 30

Artikelnr.

Afmeting in mm (B x H)

Kokermaat in mm

286

800 x 720

Taps toelopend

Prijs per stuk

Prijs per stuk

A-poot taps
Artikelnr.

Afmeting in mm (L x B x H)

Kokermaat in mm

123

1700 x 750 x 720

30 x 30

Artikelnr.

Afmeting in mm (B x H)

Kokermaat in mm

012

850 x 720

100 x 100

Prijs per stuk

Prijs per stuk

A-poot

10

Prijs per stuk

PRIJSLIJST 2021

Alle prijzen zijn onder voorbehoud.
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Metalen onderstellen

Metalen onderstellen

N-poot
Artikelnr.

034

Afmeting in mm (B x H)

800 x 720

Kokermaat in mm

059

12

Afmeting in mm (B x H)

800 x 720

Afmeting in mm (B x H)

Kokermaat in mm

050

850 x 720

100 x 50

Artikelnr.

Afmeting in mm (B x H)

Kokermaat in mm

074

800 x 720

80 x 20

Artikelnr.

Afmeting in mm (B x H)

Kokermaat in mm

255

800 x 720

80 x 20

Prijs per stuk

Prijs per stuk

100 x 100

U-poot
Artikelnr.

Artikelnr.

Kokermaat in mm

Prijs per stuk

Prijs per stuk

100 x 100

Artikelnr.

Afmeting in mm (B x H)

Kokermaat in mm

065

800 x 720

100 x 50

Prijs per stuk

PRIJSLIJST 2021

Alle prijzen zijn onder voorbehoud.

Prijs per stuk
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Metalen onderstellen

Metalen onderstellen

V-poot

3D onderstel salon
Artikelnr.

Afmeting in mm (L x B x H)

Kokermaat in mm

370

1400 x 800 x 720

100 x 100

Prijs per stuk

Artikelnr.

Afmeting in mm (L x B x H)

Kokermaat in mm

009

900 x 600 x 400

60 x 60

Artikelnr.

Afmeting in mm (B x H)

Kokermaat in mm

313

640 x 410

80 x 80

Artikelnr.

Afmeting in mm (B x H)

Kokermaat in mm

315

550 x 410

80 x 80

Artikelnr.

Afmeting in mm (B x H)

Kokermaat in mm

314

550 x 410

80 x 80

Prijs per stuk

A-poot salon

X-poot
Artikelnr.

087

Afmeting in mm (B x H)

800 x 720

Kokermaat in mm

Prijs per stuk

Prijs per stuk

100 x 100

U-poot salon
Prijs per stuk

X-poot salon
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Alle prijzen zijn onder voorbehoud.

Prijs per stuk
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Metalen onderstellen

Algemene voorwaarden

A-poot bankje

artikel 1 - toepassing

Artikelnr.

363

Afmeting in mm (B x H)

320 x 420

Kokermaat in mm

Prijs per stuk

60 x 60

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de volgende algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle
andere, inbegrepen de algemene voorwaarden van de koper of van derden die in de toekomst door de verkoper zouden als
aanvaard beschouwd worden, van toepassing op al de huidige en toekomstige betrekkingen tussen de bestemmeling, hierna
genoemd de koper, en de vennootschap bvba Houtbedrijf Kerkhofs hierna kortweg genoemd de verkoper. Niet-aanvaarding
van één van deze voorwaarden moet onmiddellijk en uitdrukkelijk aan de verkoper gemeld worden. Alle offertes van de verkoper zijn voor hem slechts bindend onder deze voorwaarden. Elke ondertekenaar van een bestel-, afhalings- of plaatsingsbon voor de klant verbindt zich hoofdelijk, solidair en de ene bij gebreke aan de andere met de rechtspersoon in wiens naam
hij handelt, of schijnbaar handelt. Alle verbintenissen van de verkoper die aan de aanvaarding van deze voorwaarden vooraf
gaan vervallen vanaf de genoemde aanvaarding, inbegrepen de eventuele aanvaarding van de algemene voorwaarden van
de koper of een derde partij. De eventuele nietigheid van één van deze bepalingen is van geen enkele invloed op de overige
bepalingen, die onverminderd blijven gelden. Het feit dat de verkoper een clausule van deze voorwaarden, die in zijn voordeel
gestipuleerd werd, niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand zijnentwege om er zich op te beroepen.

artikel 2 - voorwerp

De verkoper verkoopt aan de koper de goederen zoals omschreven op de voorzijde van deze overeenkomst.

artikel 3 - aanbod

Elk aanbod van de verkoper geldt slechts voor een duur van maximaal dertig dagen en onder strikt voorbehoud van definitieve aanvaarding van diens bestelling door zijn leverancier.

artikel 4 - levering

U-poot bankje

4.1

Artikelnr.

Afmeting in mm (B x H)

Kokermaat in mm

063

320 x 420

100 x 50

Prijs per stuk

Behoudens andersluidend beding dient de koper de goederen af te halen in de opslagplaatsen van de verkoper. Alle
vermelde leveringsdata zijn voor de verkoper louter indicatief, en houden voor de verkoper ten hoogste een inspanningsverbintenis in. Een te late levering geeft de koper geenszins het recht de ontbinding van de oveereenkomst te
vorderen.
4.2 Als de koper niet heeft voldaan aan enige betalingsverplichting uit hoofde van vorige levering en of in gebreke blijft met
het stellen van een door de verkoper gevraagde zekerheid, dan is de verkoper gerechtigd alle leveringen op te schorten.
4.3 Indien de koper verzuimt de goederen tijdig af te halen -of in geval van bezorging- in ontvangst te nemen, kan de
verkoper zonder enige ingebrekestelling en zonder enige afbreuk aan zijn recht op schadevergoeding de overeenkomst
ontbinden. De kosten en het risico van de eventuele opslag van de goederen en van het transport naar de opslaglaats
vallen bij niet-tijdige afhalen van de goederen alleszins volledig ten laste van de koper. De verkoper zal, zo de koper
de goederen alsnog wil ophalen, het recht hebben de aflevering te weigeren zolang de koper deze kosten van opslag en
transport niet heeft vereffend. Behoudens ontbinding van de overeenkomst, heeft de verkoper, in geval van niet-tijdig
afhalen of weigering van inontvangstname door de koper, alleszins het recht de goederen te factureren vanaf de afgesproken leveringsdatum: deze facturen zijn contant en onmiddellijk betaalbaar overeenkomstig de bepalingen van
artikel 8.2 en volgende.
4.4 De koper verbindt zich ertoe zelf de goederen te laden en te lossen.

artikel 5 - transport

Behoudens andersluidend beding staat de koper integraal in voor het transport, zowel voor de kosten als voor het risico.
In ieder geval zijn de kosten van het transport en van de transportverzekering nooit inbegrepen in de opgegeven prijzen.

artikel 6 - voorschot

Bij bestelling dient de koper in contanten een voorschot te betalen ten belope van het bedrag of het percentage op de totale
prijs (incl. BTW), dat op de voorzijde is vermeld. Niet-betaling van het voorschot schort alle verbintenissen van de verkoper
op. Het betalen van het voorschot verleent de koper geenszins het recht om af te zien van de overeenkomst.

X-poot bankje

artikel 7 - prijzen
7.1

Artikelnr.

Afmeting in mm (B x H)

Kokermaat in mm

Prijs per stuk
7.2

364

320 x 420

Alle opgegeven prijzen, zelfs deze vermeld in de orderbevestiging, kunnen door de verkoper eenzijdig worden aangepast in functie van verhogingen ten gevolge van economische schommelingen, veranderende reglementeringen of alle
oorzaken die niet uitsluitend aan de verkoper kunnen toegerekend worden, inbegrepen eventuele prijsverhogingen
door de leveranciers, de transporteur, de verzekeraars, ...
De opgegeven prijzen hebben slechts betrekking op de uitdrukkelijk in de offerte vermelde prestaties en leveringen:
alle bijkomende of vervangende prestaties en leveringen worden aan de klant aangerekend. BTW, omzetbelasting en
andere taxen zijn nooit in de opgegeven prijzen begrepen, tenzij dit met zoveel woorden is vermeld.

artikel 8 - betaling

60 x 60

8.1
8.2
8.3

8.4

8.5

8.6
8.7

8.8

De facturen zijn contant en onmiddellijk betaalbaar bij levering, onverminderd de bepalingen van artikel 4.3
Indien de betaling, mits toestemming van de koper, met een wissel zou geschieden:- kan zulks geenszins aanleiding
geven tot schuldhernieuwing,- zijn alle bank- en discontokosten ten laste van de koper,- geschiedt de aanvaarding van
de betaling steeds onder strikt voorbehoud van de verdisconteringvan de wissel.
In geval van laattijdige betaling van de prijs of een deel ervan is de koper onmiddellijk en van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een rente verschuldigd van 1% per maand. Daarnaast zal de koper ten titel van forfaitaire schadevergoeding en zonder mogelijkheid op herleiding, zulks vanrechtswege en zonder ingebrekestelling, een schadevergoeding verschuldigd zijn die geraamd wordt op 10% van de achterstallen met een absoluut minimum van €62,- onder
voorbehoud van het recht van de verkoper om zijn werkelijke schade te vorderen.
De koper wordt geacht de factuur te hebben ontvangen bij de levering, of, in de hypothese van artikel 4.3, op de in
de bestelbon opgegeven leveringsdatum. Heeft de koper binnen die termijn geen factuur ontvangen, dan moet hij de
verkoper daarvan onmiddellijk, schriftelijk en aangetekend op de hoogte brengen. Verzuimt hij dat te doen, dan geldt
de inschrijving van de factuur in het boek “Uitgaande facturen” van de verkoper als voldoende bewijs van de ontvangst
van de factuur door de klant.
Elk protest op een factuur die uitgaat van de verkoper moet schriftelijk en aangetekend gebeuren en dient binnen
een termijn van vijf (5) dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door de verkoper. Elk protest dient, op straffe van
nietigheid, omstandig gespecifieerd en gemotiveerd te zijn. Bij ontstentenis van geldig protest overeenkomstig deze
bepalingen wordt de koper onweerlegbaar vermoedde factuur in al haar onderdelen te hebben aanvaard. Eventueel
protest van de koper doet geen afbreuk aan diens betalings verplichting overeenkomstig deze overeenkomst.
De koper heeft nimmer het recht op betalingskorting, noch het recht om bedragen, uit welke hoofde dan ook, van het te
betalen bedrag af te trekken.
In geval van faillissement, vereffening, beslag op goederen van de koper, protest op wissels van de koper of andere
feiten die wijzen op een mogelijjkheid van solvabiliteits- of liquiditeitsproblemen van de koper, worden alle bedragen
die laatstgenoemde schuldig is aan de verkoper, onmiddellijk van rechtswege door laatstgenoemde opeisbaar. Hetzelfde geldt voor de bedragen die de koper verschuldigd zal zijn tengevolge van reeds geplaatste bestellingen, behoudens
ontbinding van de overeenkomst door de verkoper overeenkomstig artikel 16 van de overeenkomst.
De verkoper is te allen tijde gerechtigd van de koper te vorderen dat deze een bankgarantie of een vergelijkbare zekerheid doet stellen.

artikel 9 - niet-conforme levering
9.1

9.2

De verkoper kan uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor niet-conforme leveringen indien deze ten laatste bij de
levering door de koper uitdrukkelijk, schriftelijk en met omstandige opgave van de redenen, wordt meegedeeld. Dergelijke niet-conformiteit kan uitsluitend betrekking hebben op de niet-overeenstemming tussen de geleverde goederen
en de goederen zoals in de schriftelijke orderbevestiging van de verkoper -of, bij gebreke daarvan, in de bestelbon- zijn
omschreven. Bovendien ontzegt de koper zich het recht om niet-conformiteit in te roepen wanneer de geleverde goederen inzake kwaliteit en uiterlijk vergelijkbaar zijn met de bestelde goederen. De vergoeding die de verkoper aan de
koper verschuldigd is, zal zich beperken tot het leveren van conforme goederen.
In geval de levering niet-conform blijkt te zijn overeenkomstig de huidige bepalingen, heeft de verkoper het recht om,
binnen een termijn van twee maanden, alsnog de bestelde goederen of, desgevallend, andere goederen volgens keuze
van de koper, te leveren, zonder dat voor eventuele vertraging enige schadevergoeding door laatstgenoemde kan worden gevorderd.

artikel 10 - gebreken

10.1 De verkoper kan geenszins aangesproken worden voor gebreken die bij de levering voor een meest nauwgezet professioneel en ervaren persoon zichtbaar zijn. De koper verbindt zich er alleszins toe de goederen bij levering aan een
nauwgezet onderzoek te onderwerpen, en met het oog daarop desgevallend alle verpakkingen te openen.
10.2 Voor de verborgen gebreken kan de verkoper geenszins aangesproken worden, tenzij de koper het bewijs levert van
bedrog of grove fout in hoofde van de verkoper.
10.3 Heeft de verkoper garantie-afspraken tegenover zijn toeleveranciers, dan zal hij, tenzij deze leveranciers zulks hebben
uitgesloten, die garantie aan de koper laten zonder zelf nog verplicht te zijn de toeleverancier uit dien hoofde aan te
spreken.
10.4 De koper verbindt zich ertoe, onverminderd de bepalingen van artikel 11, elk gebrek waarvoor de verkoper aansprakelijk zou kunnen zijn, schriftelijk en aangetekend ter kennis te brengen van de verkoper, en dit uiterlijk binnen een
termijn van vijf (5) dagen na de levering, of, in het geval van artikel 4.3, na de leveringsdatum voorzien in de bestelbon.
Elke andere kennisgeving zal onherroepelijk tot het verval leiden van alle rechten van de koper.
10.5 Onverminderd de andere bepalingen uit deze overeenkomst, kan de verkoper geenszins aansprakelijk gesteld worden
voor de goederen die reeds op één of andere manier werden bewerkt, aangelegd, gebruikt of gewijzigd.

artikel 11 - betwiste levering • procedure

In geval van betwisting over conformiteit of omtrent beweerde gebreken van de levering, zullen beide partijen, binnen een
termijn van drie (3) dagen na de kennisgeving vermeld in artikel 10.4, elk een natuurlijk persoon aanduiden die beschikt over
de nodige bekwaamheden. De twee aldus aangeduide bemiddelaars zullen in onderling overleg een derde aanduiden, zodat
een commissie gevormd wordt van drie arbiters, de welke binnen een termijn van twaalf (12) kalenderdagen na de dag van
de levering uitspraak zal doen omtrent de eventuele niet-conformiteit of de gebreken en de eventuele aanprakelijkheid van
de partijen overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst. Dergelijke uitspraak zal beide partijen onherroepelijk
verbinden. Bij gebreke van de aanduiding door één van de partijen van het door haar aan te duiden commissielid binnen
de hierboven genoemde termijn, of bij gebreke van een uitspraak binnen vermelde termijn van twaalf dagen, kan de meest
gerede partij eenzijdig een gekwalificeerd deskundige aanstellen wiens oordeel onherroepelijk bindend zal zijn voor beide
partijen. De koper verbindt zich ertoe alle medewerking te verlenen aan dergerlijk onderzoek. Weigering zijnentwege
tot medewerking aan het onderzoek van de deskundige of de commissie heeft van rechtswege het verval tot gevolg van al zijn
rechten. De kosten van de deskundige of commissie zijn voor de partij in wiens nadeel de deskundige de uitspraak doet; bij
verdeling van aansprakelijkheid worden de kosten pro rata verdeeld door de deskundige, resp. de commissie.

artikel 12 - overmacht • imprevisie

De verkoper kan geenszins worden aangesproken voor zijn verbintenissen uit onderhavige overeenkomst in geval van overmacht en toeval. Terzake komen beide partijen uitdrukkelijk overeen dat hieronder verstaan wordt: oorlog, oorlogsgevaar
en oproer, transportproblemen, fouten van derden, tekortkomingen van de leveranciers van de verkoper, sociale acties, stakingen, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden of parastatalen, brand, zware weersomstandigheden, sabotage en kwaad opzet van derden, en andere niet-voorziene omstandigheden ten gevolge waarvan de uitvoering
van de verbintenissen van de verkoper tijdelijk of blijvend onmogelijk is. In geval van overmacht worden de verbintenissen
van de verkoper opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht de uitvoering van de verbintenis onmogelijk maakt, zonder
dat de koper aanspraak kan maken op schadevergoedingen/of de overeenkomst laten ontbinden. Bij blijvende overmacht is
de koper gehouden om, in een redelijke verhouding tot de prijs van de gehele levering, te betalen voor dat gedeelte van de
goederen dat intussen mocht zijn geleverd.

artikel 13 - schade

Onverminderd de andersluidende bijzondere bepaling in deze algemene voorwaarden. De gebeurlijke schadevergoedingsverplichting van de verkoper is zonder enige uitzondering beperkt tot een totaal van 50% van het factuurbedrag, exclusief
B.T.W. en andere omzetbelastingen.

artikel 14 - eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik dat de volgende dubbele voorwaarde vervuld is:
- de koper heeft de goederen en alle toebehoren volledig betaald, en
- deze goederen zijn in het bezit van de koper. Het eigendomsrecht van de verkoper strekt zich uit tot alle nieuwe goederen die
ontstaan doordat de geleverde goederen door of namens de koper werden verwerkt. Het risico op de goederen wordt geheel
aan de koper overgedragen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst.

artikel 15 - beeindiging

De verkoper heeft, onverminderd zijn recht om de vergoeding te eisen van de door hem geleden schade, te allen tijde het recht
om de overeenkomst van rechtswege, onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk en zonder ingebrekestelling, te ontbinden middels
eenvoudige kennisgeving, in de volgende gevallen:
1) overmacht en toeval, zoals omschreven in artikel 12 van onderhavige overeenkomst;
2) uitputting van voorraad of onmogelijkheid tot levering ingevolge omstandigheden die niet uitsluitend aan de verkoper
te wijten zijn;
3) wanuitvoering door de koper van zijn verbintenissen die voortvloeien uit de onderhavige overeenkomst (b.v.b. niet- of
laattijdige betaling door de koper);
4) faillissement, concordaat, vereffening, beslag op de goederen van de koper, protest op wissels van de koper of andere
feiten die wijzen op de mogelijkheid van solvabiliteits- of liquiditeitsproblemen van de koper;
5) indien de koper niet kan of wil voldoen aan de zekerheid waarvan sprake in artikel 8.8.

artikel 16 - verbreking door de koper

De koper heeft geenszins het recht zijn bestelling te annuleren. Bij verbreking van de overeenkomst door de koper, heeft
de verkoper het recht om naar eigen goeddunken ofwel de gedwongen uitvoering van de verbintenissen van de koper op
te eisen, dan wel om de overeenkomst te ontbinden mits betaling door de koper van een forfaitaire schadevergoeding ten
belope van 40% van de totale prijs. Dit keuzerecht van de verkoper kan slechts aangevochten worden in geval van kennelijk
rechtsmisbruik.

artikel 17 - geschillen

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.
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PRIJSLIJST 2021

Alle prijzen zijn onder voorbehoud.
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BROCHURE 2021

Alle prijzen zijn onder voorbehoud.

19

Ambachtslaan 1013, 3990 Peer
T: +32 11 63 64 00
info@parketkerkhofs.be
BTW BE 0451 663 969
IBAN BE52 7350 3351 5609

WWW.PARKETKERKHOFS.BE

