EXACT CROSS LOENHOUT - 30 DECEMBER 2022

BESTELBON (volledig in te vullen en gehandtekend mailen naar anais.cosemans@golazo.com a.u.b.)
DATUM:

KLANT (facturatiegegevens)
Firma:
Straat+nr.:
Postcode+Plaats:
BTW:
Contact:
Title:
E-mail:
Telefoon:
GSM:

EVENT

EXACT CROSS LOENHOUT - 30.12.2022
Beschrijving

# Personen

Prijs/persoon

VIP Azenclub Lunch

195,00 €

VIP Azenclub Café

120,00 €

TOTAAL
Alle prijzen zijn exclusief btw (btw-tarief 21%) en exclusief € 8 administratiekosten.
De ondertekenaar verklaart de bijgevoegde algemene voorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd.

Handtekening klant:

Facturatie:
Zodra wij uw bestelbon ontvangen, sturen wij U een factuur toe. Na betaling van de factuur
worden de tickets toegestuurd.
Golazo Sports NV- Schoebroekstraat 8 - 3583 Paal-Beringen - BTW BE 442.115.211
www.golazo.com
INFO: anais.cosemans@golazo.com - 0496 43 00 76

Totaal

Algemene verkoopsvoorwaarden Golazo sports NV
1. Toepassingsgebied
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgevoerde leveringen en alle gepresteerde diensten door Golazo
sports NV, met uitzondering van schriftelijke afwijkingen en zonder afbreuk te doen aan eventuele bijzondere voorwaarden
overeengekomen in een afzonderlijke overeenkomst. De cliënt verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene
voorwaarden en deze aanvaard te hebben. Deze voorwaarden primeren op de eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van
de klant.
2. Bestelling - Aanbod
Enkel een door Golazo sports NV schriftelijk gedaan aanbod is geldig. De geldigheidsduur van het aanbod is beperkt tot 30 dagen.
Het contract komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling van de cliënt door Golazo sports NV.
3. Vertegenwoordiging
De cliënt wordt geldig vertegenwoordigd door de ondertekenaar van de bestelbon.
4. Eigendom
Golazo sports NV blijft de enige titularis van de intellectuele eigendomsrechten van haar creaties en organisaties.Om het even welke
levering blijft eigendom van Golazo sports NV tot op het ogenblik der integrale betaling van de prijs.
5. Prijs
De door Golazo sports NV gefactureerde prijzen zijn in euro, taksen niet inbegrepen, weergegeven. Het wisselrisico is ten laste van
de cliënt.
6. Uitvoeringstermijn
Enkel de termijnen schriftelijk aangegeven door Golazo sports NV zijn bindend. Deze termijnen zullen in ieder geval verlengd worden
in geval van (1) overmacht (2) wijziging van de bestelling door de cliënt (3) vertraging in het overmaken van informatie en/of
documenten door de cliënt (4) vertraging der betaling.
7. Uitvoeringsmodaliteiten
Het transportrisico en de porto- en leveringskosten zijn exclusief ten laste van de cliënt.
8. Betaling
De facturen van Golazo sports NV dienen contant betaald te worden. De facturen dienen betaald te worden op de zetel van Golazo
sports NV. De facturen zijn betaalbaar op 30 dagen.
Bij de aankoop van tickets en Vip-tickets zullen deze pas aan de cliënt worden toegestuurd na ontvangst van de volledige betaling
aan Golazo sports NV.
9. Laattijdigheid der betaling
Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het bedrag van elke factuur uitgegeven door Golazo sports NV,van rechtswege en
zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, vermeerderd worden met een conventionele forfaitaire en onherleidbare
schadevergoeding van 20 % en een intrest a rato van 1 % per aangevatte achterstallige maand.
10. Annulering
Elke annulering van de bestelling door de cliënt dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door
Golazo sports NV.
11.Solidariteit
In geval van meerdere cliënten, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor hun diverse verplichtingen en worden zij verondersteld afstand
te hebben gedaan van de voordelen van verdeling en betwisting.
12. Klachten
Geen enkele klacht zal aanvaard worden als zij niet per aangetekend schrijven aan Golazo sports NV wordt gericht, binnen een
termijn van 8 dagen na de uitvoering van het contract.
13. Verplichtingen
Golazo sports NV stelt alles in het werk om haar contractuele verplichtingen en de verwachtingen van de cliënt te voldoen. Zij kan
evenwel enkel gehouden zijn tot een middelenverbintenis.
14. Bevoegdheid en toepasselijk recht.
Enkel de hoven en rechtbanken van het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel van Golazo sports NV gevestigd is, zijn
bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.

