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Verkoopsvoorwaarden
In geval van tegenstrijdigheid tussen onze algemene verkoopsvoorwaarden en deze van de koper, geniet eerstgenoemd de voorkeur,
behoudens uitdrukkelijk afwijkend beding.
1.Prijzen en betaling
1.
onze aanbiedingen zijn bindend voor de termijn bepaald in de bijzondere voorwaarden. Zo geen termijn werd vastgesteld zijn
onze aanbiedingen volledig vrijblijvend.
De overeengekomen prijs staat vast gedurende 14 dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst werd gesloten. Daarna zijn we
gerechtigd om de prijzen aan te passen aan prijsschommelingen, zoals verhoging van materiaalprijzen, verhoging van arbeidsloon
e.d.m.
2.

We zijn gerechtigd om een voorschot op de definitieve prijs te vragen. We zullen bij levering of plaatsing contante betaling
vragen, tenzij anders overeengekomen. De betaling is draagbaar en dient te gebeuren op het vestigingsadres. Alle kosten voor
betaling zijn ten laste van de klant.
3.
Nalatigheid van de klant bij het afnemen of laten plaatsen van het bestelde, laat de betalingsverplichting van de klant onverlet. Bij
weigering tot afnemen zullen we slechts verplicht zijn het bestelde gedurende 1 maand na de verzending van een aangetekend
schrijven met aanmaning tot afname in voorraad te houden. Daarna staat het ons vrij ons te ontdoen van deze goederen,
onverminderd de verplichting van de klant om de overeengekomen prijs te betalen, verhoogd met een vergoeding voor het ter
beschikking houden van de goederen.
4. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Bij niet betaling op de vervaldag is de klant onmiddellijk in verzuim zonder dat er een ingebrekestelling vereist is,
in
voorkomend geval is een schadevergoeding verschuldigd van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 50,00. Bij
laattijdige betaling is de klant zonder aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege contractuele intresten verschuldigd aan 12%
op jaarbasis vanaf de factuurdatum. Indien wij ons genoodzaakt zien het dossier ter inning uit handen te geven is er een
bijkomende inningskost verschuldigd van € 275,00
2.leveringen
1.
overeengekomen levertijden zijn richttermijnen, steeds benaderend en dus niet bindend, zelfs niet zo zij uitdrukkelijk op de
bestelbon vermeld zijn. De levertermijn wordt alleszins geschorst in gevolgen van overmacht, vorst, slecht weer en
bevoorradingsmoeilijkheden. Deze opsomming is niet beperkend. Een vertraging in de uitvoering van het werk kan geen grond
zijn tot ontbinding van de overeenkomst, noch betaling van enige schadevergoeding. Indien geen levertermijn is bepaald, zullen
levering en uitvoering naar best vermogen geschieden.
2.
We kunnen niet verantwoorelijk gesteld worden voor het verlenen van bouwtoelatingen en andere. We zijn onder geen enkel
beding verantwoordelijk voor beschadiging van het pand waar de werken werden uitgevoerd, tenzij onze fout n.a.v. de werken
kan worden aangetoond.
3.
De klant dient de levering en uitvoering van de overeenkomst op het overeengekomen tijdstip mogelijk te maken. Indien de klant
daaraan niet voldoet, vervalt zijn recht om de naleving van de levertermijnen te vorderen en zijn we gerechtigd om een forfaitaire
schadevergoeding van 125€ te vorderen, indien onze werkordening in het gedrang komt.
4.
De klant draagt het risico van de door hem bestelde goederen, vanaf het ogenblik waarop deze aan hem zijn overhandigd.
5.
Zolang de klant niet alle bedragen, die hij aan ons verschuldigd is, heeft voldaan, behouden we de eigendom van alle geleverde en
geplaatste goederen.
3.klachten
1. De klant zal de goederen bij de levering naar kwaliteit en kwantiteit onderzoeken.Hij dient de goederen
voor gebruik te testen. Zoniet worden de goederen geacht door de klant te zijn aanvaard. De klant dient
eventuele gebreken schriftelijk kenbaar te maken onmiddelijk nadat hij ze ontdekt heeft of diende te
ontdekken.
Laattijdige klachten worden niet meer aanvaard. Bij iedere klacht moeten we in de gelegenheid worden gesteld het geleverde of
gepresteerde te controleren.
2.
Klachten verlenen aan de klant niet het recht om de uitvoering van haar verplichtingen tegenover ons op te schorten.
3.
De verplichtingen van ons vervallen in iedere geval indien de klant voorgaande bepalingen inzake aanvaarding, ingebruikname en
melding van gebreken niet naleeft, of indien hij zelf wijzigingen in of reparatie aan het geleverde heeft verricht of door derden,
andere dan door ons erkende personen, heeft laten verrichten.
4.
Op alle geleverde materialen geldt enkel de fabrieksgarantie, werkuren kunnen aangerekend worden.
5.
Garantie op alle siliconendichtingen is 1 jaar
6.
4 Overeenkomstig de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek geniet de koper de wettelijke waarborg voor
gebrek aan overeenstemming dat zou bestaan bij de levering van het goed en dat zich zou voordoen tijdens een termijn van twee
jaar vanaf die levering.
Het gebrek wordt echter als onbestaande beschouwd indien de consument bij het sluiten van de overeenkomst dit gebrek kende of
redelijkerwijze niet kon negeren.
Het ingeroepen gebrek aan overeenstemming moet aan ons betekend worden per aangetekende brief, uiterlijk binnen twee
maanden na de ontdekking van het gebrek.
Na een termijn van twee jaar na levering, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarborg voor verborgen gebreken van gemeen
recht, zoals bepaald door de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek. De termijn voor het inroepen van het gebrek is
twee maanden vanaf de ontdekking van het gebrek.
Onze waarborgen dekken geen schadegevallen die te wijten zijn aan de montage uitgevoerd door derden en die
indruist
tegen de regels van de kunst / handboek door ons overhandigd, slecht gebruik of verkeerd onderhoud van de goederen door de
klant.
4.geschillen
1.
Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
2.
Alle uit deze overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend berecht worden door de bevoegde rechtbanken van het
gerechtelijk arrondissement waaronder wij vallen
3 - Ontbinding
Als de koper geheel of gedeeltelijk afziet van de bestelde goederen, dan is hij gehouden ons schadeloos te stellen ad 20%
van
de niet nagekomen bestelling.
Bovendien komt het gestorte voorschot ons ten goede, a rato van het bedrag van de al uitgevoerde werken of de bestelde
materialen.
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