
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Onze algemene verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant.

Afsluiten van de verkoop.
De verkoopsovereenkomst komt tot stand bij de ondertekening ervari. De koper geniet het voordeel van de wettelijke
garantie zoals bepaald in art. 1649 B. Wb., elk gebrek aan overeenstemming dient door de koper uiterlijk binnen de twee
maanden ter kennis gebracht van de verkoper
De verkoopsovereenkomst is opgemaakt in de veronderstelling dat de werken in één fase zullen gebeuren, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld. Bij latere opdeling van de werken in verschillende fases op vraag van de consument zal
een supplement aangerekend worden. Bestellingen opgenomen door een vertegenwoordiger zijn echter slechts geldig
na goedkeuring door de directie.

Aanvaarding.
De koper erkent kennis te hebben genomen van de typen hierbijgevoegd en aanvaardt de technische uitvoeringen en
beperkingen vermeld in de technische documentatie.
Ondertekening van de leveringsbon door de koper of diens aangestelde sluit aanvaarding van de levering in.

Leveringstermij n.
De bedongen leveringstermijn kan pas aanvangen op het moment dat de koper alle noodzakelijke technische gegevens
omtrent het product en de maatvoering aan de verkoper zal bezorgd hebben. Alle goederen dienen aanvaard en
afgenomen te worden in de bedongen periode. Na verloop van deze termijn heeft de verkoper het recht de prijs der nog
niet afgenomen goederen op te eiseri. De koper heeft bij niet-tijdige aanvang van de werken (deze datum word in
samenspraak met de bouwheer bepaald), recht op een forfaitaire vergoeding van €250 mci. BTW per werkdag
vertraging. Indien de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd zullen de leveringstermijnen opgeheven worden.

Betaling.
Naar keuze van de verkoper zijn de facturen betaalbaar op de hoofdzetel of op de plaats van levering, en dit ten laatste
op het ogenblik van de levering. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de laatste dag van de effectieve leveringstermijn
brengt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een rente op van 12% ‘S jaars, ingaande op de
factuurdatum. Bovendien zullen aJIe onbetaalde en vervallen facturen en bedragen verhoogd voorden met 10% of een
minimum van €62,00 exci. BTW ten titel van schadevergoeding, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

Eigendomsvoorbehoud.
Onbetaalde goederen blijven eigendom van de verkoper, die zich ten allen tijde op zijn eigendomsvoorbehoud kan
beroepen. De koper verbindt er zich dan ook toe de goederen pas te incorporeren na algehele betaling.

Schadebeding.
Indien de overeenkomst door de koper eenzijdig algeheel of deels verbroken of geannuleerd wordt, zal hij de verkoper
integraal schadeloos moeten stellen. Wanneer de verbreking en/of annulatie door de koper meer dan 10 weken
verwijderd is van de bedongen leveringstermijn, bedraagt de schadevergoeding 30% van de koopsom exclusief BTW.
De integrale koopsom is verschuldigd door de koper wanneer hij de overeenkomst annuleert of verbreekt en de
goederen in productie werden genomen,

Bevoegdheidsclausu ie.
Geschillen tussen partijen ressorteren onder de bevoegdheid van de rechtsmachten van het gerechtelijk arrondissement
Hasselt.

Dienst-na-verkoop.
Gedurende de eerste drie maanden volgend op de plaatsing en betaling zat de verkoper gratis nazorg verlenen. Na het
verstrijken van deze periode wordt een forfaitair bedrag aangerekend ten t’rtet van vervoerskosten, ten betope van
€45.00 exd.B.T.W.

Schade bij plaatsing
De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade ontstaan door verwijdering en afbraak, gezien deze
gevolgschade onvermijdelijk is en inherent aan de vervanging.
Op eigen kosten en risico draagt de koper zorg voor voorafgaandelijke ontruiming, zorgvuldig afdekken en/of opbergen
van de lokalen, de aanwezige goederen, meubelen en huisraad in de lokalen waarin de werken zuilen uitgevoerd
worden. De koper verklaart uitdrukkelijk de verkoper desgevallend algeheel te vrijwaren zo er toch schade zou
berokkend worden.


