
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

 

Alle verkopen en toeleveringen gedaan door de BV worden verricht aan de hiernavolgende voorwaarden. Er kan slechts van deze algemene 

voorwaarden worden afgeweken op uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de BV Nazareth Cars. 

1. Iedere offerte door ons of in naam van de vennootschap gedaan is geheel en al vrijblijvend. Pas na schriftelijke bevestiging van 

een bestuurder van de BV komt de overeenkomst tot stand.  

 

2. Alle facturen zijn betaalbaar te Nazareth, contant, tenzij anders vermeld op de factuur. Bij niet-betaling van een factuur op de 

vervaldag zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een intrest van 1,5% per maand verschuldigd zijn, met een 

minimum van 150,00 euro ten titel van schadeloosstelling voor bijkomende administratiekosten. 

 

3. Elke klacht of bezwaar van welke aard of in welkdanige omstandigheid ook, dient per aangetekende brief aan onze 

maatschappelijke zetel gericht te zijn, ten laatste acht dagen na de gedane prestatie. 

 

4. Door het eenvoudige feit van niet-betaling of wanbetaling van het factuurbedrag op de vervaldag, is onze vennootschap 

gerechtigd om, na voorafgaande ingebrekestelling, het factuurbedrag te verhogen met 20% met een minimum van 50,00 euro 

ten titel van forfaitair bepaalde schadeloosstelling. 

 

5. Bij bestelling van een reis voor rekening van derden, zoals een vennootschap, groepering, vereniging, VZW, enz. verbindt de 

fysische persoon die de bestelling geplaatst heeft zich hoofdelijk en solidair met de vereniging of rechtspersoon voor wie de reis 

dient uitgevoerd, in betaling van de reissom of eventuele schadevergoedingen. Alsook zal de fysische persoon die de bestelling 

geplaatst heeft hoofdelijk en ondeelbaar gehouden zijn voor elke schade die door de reizigers aan materiaal van de 

autocaruitbater wordt aangericht. 

 

6. Wanneer blijkt dat een reiziger zich aan wangedrag schuldig maakt, kan deze onmiddellijk en zonder verhaal uitgesloten worden 

en alle gevolgen en kosten die daaruit voort vloeien zijn te zijnen laste. 

 

7. Bij annulatie van een bestelde reis minder dan 7 dagen voor vertrek, zal 100% van de van toepassing zijnde vervoerprijzen 

verschuldigd zijn.  

 

8. Indien een bestelling meer dan 7 dagen voor vertrek werd wordt geannuleerd nadat op een offerte werd ingegaan, behoudt onze 

firma zich het recht voor om deze annulatie als contractbreuk te zien en een administratieve kost in rekening te brengen, 

eventueel verhoogd met de verloren gegane opbrengsten om middelen van de BV voor alternatieve doeleinden in te zetten. 

 

9. De BV is niet verantwoordelijk voor schade aan voertuigen op de parking van onze firma. 

 

10. Onze vennootschap verwerpt alle verantwoordelijkheid in geval van reisonderbreking tengevolge van overmacht zoals 

overstromingen, ongevallen, stakingen, mist, enz. Alle daaruit voortvloeiende en bijkomende kosten voor vervoer of verblijf zijn 

volledig ten laste van de reiziger. Bij vertragingen van meer dan 15 minuten, veroorzaakt door één der deelnemende reizigers, 

behoudt onze firma zich het recht voor niet langer te blijven wachten. 

 

11. Onze vennootschap kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ziekte, ongevallen of incidenten en de gevolgen ervan, die de 

reizigers overkomen buiten het eigenlijke vervoerkarakter van de reis. 

 

12. Iedere persoon is voor zichzelf alsook voor de minderjarige en/of de voorwerpen onder zijn toezicht geplaatst, verantwoordelijk 

op het vlak van de geldende voorschriften tegenover de Belgische en buitenlandse autoriteiten, zoals politie, douane,… 

 

13. Verhogingen van onze exploitatiekosten door stijgingen van lonen, verzekeringen, verkeersbelastingen, brandstof, index, taksen, 

e.d. geven mogelijks aanleiding tot aanpassing van de aangegane prijsovereenkomst. 

 

14. Reisbureaus, autocarondernemingen of verkeersagentschappen welke voor onze rekening in onderverhuring prestaties 

verrichten, worden gedurende drie jaar het recht ontzegt om rechtstreeks met onze klant te onderhandelen of prestaties voor 

hem uit te voeren. Schadevergoeding kan geëist worden. 

 

15. Een wettelijke borgtocht ten bedrage van 9915,75 euro dekt onze beroepsverbintenis onder de door het KB van 30 juni 1966 

gewijzigd bij KB van 1 februari 1975 gestelde voorwaarden. Die borgtocht mag maar worden aangewend na verzending bij ter 

post aangerekende brief van een aanmaning tot betaling en na verzending van een afschrift daarvan aan de Commissaris-Generaal 

voor Toerisme, Grasmarkt 61, 1000 Brussel (eveneens aangetekend). 

 

16. Bij alle geschillen en betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd. Het trekken van een wisselbrief, een 

verklaring in gemeen vonnis of gelijk welke andere omstandigheid doet aan deze clausule geen afbreuk. 

 


