Leasing contract
1. Onderwerp van dit contract
Fabriek Paysanne verbindt zich ertoe om gedurende een periode van 12 maanden een
groentekar, genaamd "Kabalèze", van de gevraagde maat ter beschikking te stellen.

2. Prijzen en betalingsvoorwaarden
Le prix du présent service est de 30€ par mois à majorer de 100€ au moment de la livraison,
montants hors TVA. Une première facture est émise avant la livraison de l’outil. Les factures
suivantes sont émises selon des modalités définies avec l'utilisateur.trice. Ces factures sont
à payer dans les 15 jours dès leur réception.
De prijs van deze dienst is € 100 voor de bestelling (betaald op het moment van levering) en
nadien € 30 per maand, bedragen exclusief BTW. Voordat het werktuig wordt geleverd,
wordt een eerste factuur opgemaakt. De volgende facturen worden opgesteld volgens de
voorwaarden die met de gebruiker zijn gedefinieerd. Alle facturen zijn te betalen binnen 15
dagen na ontvangst.

3. Duur en beëindiging van het contract
Dit contract wordt afgesloten voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van
levering van het werktuig. Elke partij kan de overeenkomst echter beëindigen met een
opzegtermijn van 3 maanden, dit gebeurt schriftelijk (contact@fabriekpaysanne.org).

4. Niet-overdraagbaarheid van het contract
Geen van de partijen mag alle of een deel van haar rechten in dit contract toewijzen of
anderszins overdragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de andere partij.

5. Verplichtingen van partijen
a.

Algemene omstandigheden

En cas de vol de l’outil, le contrat prend fin immédiatement et le ou la cliente s’engage à
payer la somme de 900€ à Fabriek Paysanne, somme déduite des frais déjà payés dans le
cadre du présent contrat.

De klant dient de afgesproken prijs voor de dienst aan Fabriek Paysanne te betalen. Hij
of zij is ook verantwoordelijk voor het ophalen van het werktuig op het operationele
hoofdkantoor van Fabriek Paysanne. Een ontvangstbewijs wordt bij aflevering door de klant
ondertekend.
Fabriek Paysanne is verantwoordelijk voor het ophalen van het werktuig zodra het contract
is afgesloten.
De klant is verplicht om het werktuig onder normale omstandigheden te gebruiken, zoals
gedefinieerd in de gebruikershandleiding. Indien er schade optreedt tijdens gebruik onder
normale omstandigheden, verbindt Fabriek Paysanne zich ertoe het werktuig binnen 2
weken te komen herstellen.
In geval van diefstal van het werktuig, eindigt het contract onmiddellijk en betaalt de klant
een bedrag van € 900 aan Fabriek Paysanne. Van deze som worden de reeds betaalde
kosten afgetrokken.

b.

Overmacht

Geen van de partijen kan in het kader van dit contract als in gebreke worden beschouwd
indien de uitvoering van zijn verplichtingen, geheel of gedeeltelijk, wordt vertraagd of
verhinderd als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een gebeurtenis
buiten de partijen, onvoorzienbaar, onweerstaanbaar en de nakoming van een verbintenis
absoluut onmogelijk maken.

6. Einde van het contract
In normale omstandigheden eindigt het contract 12 maanden na levering van het werktuig of
in geval van afbreking van het contract door een van de partijen. De mogelijkheid wordt
vervolgens aan de klant overgelaten om het werktuig aan te kopen. In dat geval zijn de
verkoopvoorwaarden van toepassing en wordt het reeds betaalde bedrag in het kader van
deze leasing afgetrokken van de prijs die werd overeengekomen in het kader van de
bewuste ruil die aan de verkoop is gekoppeld.
Het werktuig moet in goede staat worden teruggegeven. Het kan echter schade vertonen
door normale slijtage. Zo kan de metalen structuur sporen van roest vertonen en is de
anti-corrosiebehandeling mogelijk gedeeltelijk versleten. In het geval dat er schade is
opgetreden buiten het normale gebruik van het werktuig, kan Fabriek Paysanne een bijdrage
vragen in de kosten om het werktuig te laten herstellen (anti-corrosiebehandelingen
uitgesloten).

