Algemene voorwaarden (NL)
1. Door het enkele feit bij Your Path - Vervaet Soetkin te bestellen, verklaren de
klanten zich akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden hieronder
vermeld. De algemene verkoopsvoorwaarden worden geacht gekend te zijn en
aanvaard door de klant. Alle afwijkingen van huidige voorwaarden moeten
uitdrukkelijk en in een afzonderlijk geschrift aangeduid worden.
2. AANVAARDING EN KLACHTEN
De inontvangstneming geldt als aanvaarding. Alle klachten moeten schriftelijk gedaan
worden binnen de drie dagen.
3. BETALINGSVOORWAARDEN
Onze facturen zijn contant betaalbaar binnen de 7 dagen zonder korting, op de
aangeduide bankrekening, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De
verzending van de factuur geldt als aanmaning tot betaling. De factuur wordt geacht
aanvaard te zijn bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de 3 dagen na de
verzending van de factuur.
In geval gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder
ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd
met 10% met een minimum van € 75,00, zelfs bij toekenning van termijnen van
respijt. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een rente van 12% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldag tot
aan de volledige betaling. Het niet-betalen van onze facturen brengt met zich mee
dat alle andere verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar worden en geeft
ons het recht alle lopende bestellingen te annuleren of op te schorten.
4. ANNULERINGSVOORWAARDEN
De klant dient ten laatste 48 uur op voorhand de sessie te annuleren via telefoon of
mail. Indien dit niet gebeurt, wordt de volledige sessie betaald door de klant.
5. RECHTSVORDERINGEN
Voor alle rechtsvorderingen zijn alleen de rechtbanken te Gent bevoegd. Het
verhogingsbeding is zonder invloed op de gerechtskosten, de
rechtsplegingsvergoedingen en onkostenvergoedingen.
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General terms and conditions (EN)
1. By ordering from Your Path - Vervaet Soetkin, the client agrees to the general terms
and conditions of sale set out below. The general terms and conditions of sale are
deemed to be known and accepted by the customer. All deviations from the present
conditions must be expressly indicated in a separate document.
2. ACCEPTANCE AND COMPLAINTS
Receipt of the goods is deemed to be their acceptance. All complaints must be made in
writing within three days.
3. TERMS OF PAYMENT
Our invoices must be paid within 7 days without discount into the designated bank
account, unless otherwise agreed in writing. The sending of the invoice is considered to
be a reminder to pay. The invoice is deemed to have been accepted in the absence of a
written protest within 3 days of the invoice being sent.
In the event of whole or partial non-payment of the debt on the due date without serious
reasons, the debt balance will be increased by 10% with a minimum of € 75.00, after an
unsuccessful notice of default, even if terms of respite are granted. In the event of nonpayment on the due date, interest at the rate of 12% per annum shall be payable, ipso jure
and without notice of default, from the due date until payment is made in full. Nonpayment of our invoices implies that all other amounts due become immediately payable
and entitles us to cancel or suspend all current orders.
4. CANCELLATION CONDITIONS
The client must cancel the session at least 48 hours in advance by phone or email. If this
does not happen, the full session will be paid by the client.
5. LEGAL CLAIMS
For all legal claims, only the courts of Ghent are competent. The increase clause is without
influence on the court fees, the litigation costs and expenses.
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