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Algemene verkoopsvoorwaarden
Het aanvaarden van deze factuur betekent het volledig aanvaarden van onze
verkoopsvoorwaarden
Onze firma is niet verantwoordelijk voor de vertraging in de levering van de bouwstoffen
Elke termijn van uitvoering van werken wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid.
Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of
ontbinding van de overeenkomst
De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij
gebreke daaraan zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit
het tijdsverlies ten laste van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande
ingebrekestelling.
Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals
omschreven in de offerte, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de offerte.
Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze
werken conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd. Elke gebeurlijke
schriftelijke bevestiging of melding van onze firma inzake een wijziging, toevoeging of
weglating van de werkzaamheden zoals omschreven in de offerte, zal in hoofde van de
klant onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebreke aan diens schriftelijke
opmerkingen binnen de 3 dagen vanaf de verzending van onze mededeling of verzending.
Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht kan een schadevergoeding
met zich brengen. Alleszins zal de klant gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en
lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en
benodigdheden integraal te voldoen
Om geldig te zijn moeten alle klachten geschieden binnen de 8 dagen na factuurdatum.
De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van de factuur
te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en
van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder
uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending
van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek
Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven
eigendom van onze firma tot aan de integrale betaling van onze facturen
Al onze facturen zijn contant betaalbaar
De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt van rechtswegeen zonder
ingebrekestelling een intrest van 1,25% per maand met zich
mee, alsook een verhoging van het factuurbedrag met 10% als forfaitaire
schadevergoeding, met een minimum van 75 euro
Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit tevoeren werken op
te schorten totdat volledige betaling is tussengekomen
Alleen het Belgisch recht is van toepassing. In geval van betwistingzijn enkel de
rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd

