
 
 

 

Verkoopsvoorwaarden: 

 

Alle facturen moeten contant betaald worden binnen de 14 dagen na ontvangst 
van factuur. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling intrest op gelijk aan de gerechtelijke intrestvoet vermeerderd 

met 5% alsmede een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag met 
een minimum van € 100,00.  

 
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Veurne 
bevoegd. Elke klacht dient binnen de 8 dagen geformuleerd te worden.  

 
Alle geleverde goederen, stukken, uitvoeringen en realisaties blijven eigendom van 

de uitvoerder tot zolang er niet overgegaan is tot de volledige betaling. Zij kunnen 
na verloop van tijd bij niet-betaling en na ingebrekestelling volledig terug worden 
opgeëist door de uitvoerder. Bij niet-betaling kan DEVEKTRO, na aangetekende 

aanmaning, de werken opschorten tot er wordt betaald zonder dat de klant 
gerechtigd is tot het eisen van een schadevergoeding. 

 
 
Garantie 

 
DEVEKTRO biedt een garantie van twee jaar op de aangewende materialen. In 

geval van een gerechtvaardigd beroep op de garantie gaat DEVEKTRO over tot de 
vervanging van het defecte materiaal. De kost van het materiaal wordt alsdan niet 
aangerekend. De werkuren nodig voor deze vervanging zijn door de klant 

verschuldigd. 
 

Problemen door slijtage, slecht onderhoud of eigen fout van de bouwheer vallen 
binnen de verantwoordelijkheid van de bouwheer. 
 

 
Verwerking van persoonlijke gegevens 

 
DEVEKTRO houdt uw persoonsgegevens bij doordat u gebruik maakt van de 

diensten van DEVEKTRO, reeds bij aanvraag van o.a. offerte. 
 
DEVEKTRO verwerkt volgende gegevens:  

 
- Uw voor en achternaam 

- Uw e-mailadres 
- Uw adresgegevens  
- Uw telefoonnummer  

- Firmagegevens 
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- Ondernemingsnummer  

- Facturatiegegevens 
 

 
 
 

DEVEKTRO verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te 
kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk ( per mail of per 

post ) te kunnen benaderen indien we u telefonisch niet kunnen bereiken.  
 
Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden in het kader van het uitvoeren van 

een met u gesloten overeenkomst van opdrachten, doorgaans bestaande uit 
juridische dienstverlening.  

 
DEVEKTRO verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is 
voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting.  
De gegevens worden enkel verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven 

en rechtvaardige doeleinden en worden niet langer bewaard dan strikt nodig.  
 

DEVEKTRO krijgt van u de toestemming om afbeeldingen te publiceren op sociale 
media, website,… 
 

Vanaf 25 mei 2018 dient u ons ook toestemming te geven voor ondersteuning 
vanop afstand voor uw: 

o Domotica installatie 
o Camera’s installatie 

 

U hebt het recht om uw gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 
verzoek tot correctie of verwijdering sturen naar boekhouding@devektro.be.  

 
DEVEKTRO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om alle misbruiken tegen te gaan.  

 
 

 
 
 

 
 

 
Devektro BVBA 
Maatschappelijke zetel: Pannestraat 144, 8630 Veurne 

Burelen en magazijn: Slableedstraat 13, 8630 Veurne 
Tel: 058 59 49 44 

Mail: devektro@devektro.be 
Web: www.devektro.be 
BTW: BE0861 093 150 

 

 

Laatste aanpassing voorwaarden 07/12/2018 


