
ALGEMENE VERKOOPS -, LEVERINGS - en BETALINGSVOORWAARDEN 
 

Art. 1 Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor 
akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder 
zijn vermeld. 
 

Art. 2 De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten.  
Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.  
Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te 
factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. 
 

Art. 3 De begin- en einddata van het werk worden enkel ten titel van inlichting vermeld. Overschrijding ervan kan nooit 
aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, schadevergoeding of een andere aanspraak.  De offertes 
blijven twee maand bindend en zijn slechts geldig nà ondertekening door de zaakvoerder. 
 

Art. 4 Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en/of  plaatsing en 
alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.  Onze aansprakelijkheid is in dit kader enkel beperkt 
tot het verwisselen van de materialen, met uitsluiting van alle kosten of schadevergoedingen.  Verborgen gebreken 
moeten onmiddellijk of minstens binnen zeer korte tijd na de ontdekking worden ingeroepen op straffe van verval en 
de aangifte moet met een gedetailleerde klacht gebeuren. 
 

Art. 5 Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum.  Men wordt 
verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. 
 

Art. 6 Alle facturen zijn contant betaalbaar tegen afgifte van kwitantie, tenzij anders werd bedongen.  Het uitgaande 
facturenboek zal gelden als bewijs van verzending. 
 

Art. 7 Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden, is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling 
een intrest verschuldigd gelijk aan de halfjaarlijks door de ECB vastgestelde rentevoet, verhoogd met 7% afgerond 
naar het hogere halve procentpunt. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende 
voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag.   
 

Art. 8 In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten 
belope van 20% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 50 EUR en dit onder uitdrukkelijk 
voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen.  De klant is gerechtigd op een soortgelijke vergoeding 
als wij het contract verbreken of als er door ons toedoen geen uitvoering aan kan worden gegeven. 
 

Art. 9 Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.  Het risico daarentegen gaat 
echter over op de koper van bij de contractsluiting.  De klant zorgt voor de leveringsmogelijkheid op de werf. 
 

Art. 10 Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator zijn niet in onze offerte of ons bestek inbegrepen, tenzij 
anders vermeld.  Bijkomende voorzieningen opgelegd door de veiligheids-coördinator worden doorgerekend aan de 
klant. 
 

Art. 11 Wordt een aannemingsovereenkomst opgemaakt, dan maken onze offerte en algemene voorwaarden één geheel uit 
met deze overeenkomst.  Bij tegenstrijdigheid hebben zij voorrang op de voorwaarden in de 
aannemingsovereenkomst.  Clausules in het contract die de toepassing van onze algemene voorwaarden uitsluiten of 
beperken zijn nietig. 
 

Art. 12 Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het 
verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder 
voorafgaande ingebrekestelling.  De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op 
kosten en risico van de koper. 
 

Art. 13 Wanneer wij tengevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te 
voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan 
worden geëist. 
 

Art. 14 Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze 
leveranciers. 
 

Art. 15 Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. 
 

Art. 16 De goederen worden verzonden op risico van de koper.  De vervoerkosten komen, tenzij anders is bepaald, voor 
rekening van de koper. 
 

Art. 17 De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid of ongeldigheid van 
de andere bedingen of van de overeenkomst mee. 
 

Art. 18 In geval van betwisting is uitsluitend het Belgisch recht toepasselijk op de rechtsverhoudingen.  Enkel de afdelingen 
van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd voor de plaats van de uitbatingszetel van onze zaak   zijn bevoegd 
ingeval van een geschil. 

  
 


