ALGEMENE VOORWAARDEN ForYouMed
Versie 1.0, geldig vanaf 15/01/2016
Artikel 1. Toepasbaarheid van deze voorwaarden
1.1. Deze voorwaarden zijn geldig voor alle offertes en overeenkomsten die gemaakt worden
door ForYouMed en de klant. Deze voorwaarden zijn geldig tenzij er schriftelijk met de
klant anders is overeengekomen. Indien de klant van deze voorwaarden wenst af te wijken
moet er eerst schriftelijk met ForYouMed overeen gekomen worden.
1.2. ForYouMed behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopvoorwaarden op elk moment
te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De wijzigingen zijn van toepassing op alle
bestellingen die worden geplaatst eens de wijzigingen zijn aangebracht.
1.3. De laatste versie van de algemene verkoopvoorwaarden staat op de Website.
1.4. Door een bestelling te plaatsen gaat de Klant uitdrukkelijk akkoord met deze algemene
voorwaarden en verbindt hij zich ertoe die in acht te nemen; behoudens uitdrukkelijke en
voorafgaande afwijking vervangen deze algemene voorwaarden eender welke andere
overeenkomst.
Artikel 2. Prijzen en betalingsvoorwaarden
2.1 Al de prijzen in de offertes zijn netto eenheidsprijzen zonder BTW
2.2 De prijzen zijn geldig tot 1 maand na datum van de offerte
2.3 Alle betalingen worden geacht te gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst factuur, tenzij
anders overeen gekomen.
2.4 Iedere factuur die niet op tijd betaald wordt voor de vervaldag, zal vanaf de eerst volgende
dag met interest verrekend worden, zonder voorafgaandelijke verwittiging. Voor de interest
wordt de referentie interest aangerekend plus drie procent (3%). Er zal sowieso een minimum
van 25Euro administratieve kost worden aangerekend per begonnen maand na de vervaldag.
Artikel 3. Levering
3.1 De prijzen zijn ex-works Zomergem (transport niet inbegrepen vanaf Zomergem)
3.2 Onder normale omstandigheden is de levertermijn ongeveer 21 werkdagen.
3.3 De levertermijn is indicatief en kan voor geen andere doeleinde gebruikt worden.
Artikel 4. Waarborg
4.1 L2S (Head LED Light Xenosys): 1 jaar met uitzondering van de batterij
4.2 Batterij L2S (Battery pack): 6 maand
4.3 Loupes: 1 jaar
4.4 Klachten voor zichtbare gebreken moeten, binnen de 3 werkdagen na levering, schriftelijk
gemeld worden.
4.5 Goederen die defect zijn en binnen de waarborg regeling vallen zullen oftewel hersteld,
vervangen of gecrediteerd worden. ForYouMed beslist op welke manier dit zal geschieden.
Artikel 5. Aansprakelijkheid
5.1. Onder geen beding kan ForYouMed verantwoordelijk geteld worden voor aansprakelijkheid
van defecten veroorzaakt door het slecht bewaren/opslag, manipuleren of abnormaal gebruik van
de goederen of ten gevolge van klimatologische omstandigheden.
5.2. Onder geen beding zal de aansprakelijkheid groter kunnen zijn dan de waarde van de
geleverde goederen.
5.3. In geval van doorverkoop van de goederen zal de koper ten opzichte van zijn kopers de
aansprakelijkheid beperken tot de waarde van de goederen
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Artikel 6. Eigendom
6.1 De goederen blijven eigendom van ForYouMed tot op de dag dat de koper de factuur volledig
betaald. In hoeverre de wet dit toelaat blijft dit ook het geval voor de goederen die aan derden
worden geleverd.
6.2 Niet tegenstaande wat hierboven vermeld staat komt het risico gepaard gaande met de
goederen in handen van de koper.
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