
Algemene voorwaarden : 
 
onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, 
behoudens uitdrukkelijk anders luidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de mede contractant, hierna 
genoemd klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van 
worden afgeweken.  
 
ALGEMENE VOORWAARDEN 

1. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en 
blijven 1 maand geldig. 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. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden 
bewezen. 

2. Goederen die door de aannemer tijdens de werken moeten worden afgehaald zijn steeds in uurloon en worden 
verrekend aan 43 €/u exclusief BTW, tenzij het om een afgesproken bedrag gaat zoals bij een goedgekeurde 
offerte. 50€/u exclusief BTW bij dringende interventie zonder verplaatsingsvergoeding. 

3. Indien er tijdens de uitvoering van de werken meerwerken zouden onstaan door slecht onderhouden, verborgen of 
versleten gas- water-, elektriciteits-, afvoer- of cv-leidingen, draagt de klant de volledige financiële en materiële 
verantwoordelijkheid hiervan. De herstellings- en/of meerwerken worden dan in uurloon uitgevoerd op koste van 
de klant.   

4. De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. 

5. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met 
de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. 

6. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper. 

7. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend 
schrijven worden betwist. Na deze termijn worden klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte 
diensten niet aanvaard. 

8. Onze leveringen zijn contant betaalbaar (ofwel ten laatste 15 dagen na factuurdatum). 

9. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest 
gevorderd. Deze nalatigheidinterest wordt berekend op basis van de referentie-interestvoet van de Europese 
Centrale Bank. 

10. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10 %, met een 
minimum van 25 EUR ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele 
schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten. 

11. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald 
is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in  hun staat bewaren. Bij gebrek aan 
betaling van de factuur op de vijfde dag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst 
door ons van rechtswege en via een eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles 
onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper. 

12. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de rechtbank van de 
woonplaats van de klant of van de plaats waar de verbintenissen zijn ontstaan of waar ze worden uitgevoerd. 
 

13. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.  

             
 


