ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Alle leveringen van goederen en diensten geschieden tegen de
hiernavolgende algemene verkoopsvoorwaarden en hiervan kan
slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst.
AANBIEDINGEN
Artikel 1
Aanbiedingen worden steeds gedaan zonder verbintenis van
onzentwege, en dienen bij de bestelling door ons voor akkoord
schriftelijk of contractueel bevestigd te worden.
Artikel 2
De prijsaanbiedingen zijn steeds gesteund op de voorafgaandelijk
medegedeelde documenten (onder meer wat de
bewerking, de
hoedanigheid en de afmetingen der materialen alsook hun aard
betreft).
Indien mocht blijken dat bepaalde documenten niet werden
medegedeeld, dan heeft de verkoper-aannemer steeds het recht om
de kostprijs voor de meerwerken in rekening te brengen op basis van
de eenheidsprijzen geldig op datum der meerwerken, en dit zonder
gebonden te zijn aan de prijsaanbiedingen, of de daarin vermelde
eenheidsprijzen.
Artikel 3
Indien de aannemingsovereenkomst tegen een forfaitaire prijs tot
stand komt, doch naderhand ten gerieve van de bouwheer
meerwerken worden uitgevoerd, die aanleiding geven tot een
meerwaarde, dan zal worden aangenomen dat de bouwheer met deze
meerwerken heeft ingestemd voor zover deze niet bij de
aangetekende brief tegen het uitvoeren van deze meerwerken heeft
geprotesteerd binnen de maand na de facturatie ervan, en alleszins
voor de voorlopige oplevering.
Dienvolgens zal de kostprijs der meerwerken door de bouwheer
dienen te worden vergoed op basis van de eenheidsprijzen vermeld in
de oorspronkelijk aanbieding.
GOEDKEUREN DER MATERIALEN
Artikel 4
Bij ontstentenis van een bijzondere overeenkomst zijn de
goedkeuringsvoorwaarden der materialen zowel wat de klasse als wat
de hoedanigheid of toleranties aangaat, deze bepaald in het algemeen
lastenkohier van de staat, laatste uitgave.
Artikel 5
Het goedkeuren der materialen dient te gebeuren hetzij in de
werkhuizen, hetzij op de werf.
Het inwerken of plaatsen van onze materialen, alsmede het verder
afwerken of bewerken van deze materialen staat gelijk met een
definitieve en onherroepelijke goedkeuring.
Artikel 6
Wij zijn slechts gehouden aan de voorwaarden van het door de
algemene aannemer aangenomen lastenkohier, voor zover dit laatste
ons ten gepaste tijd werd medegedeeld, en dat wij de clausules erin
vervat schriftelijk erkennen.
VERVOER
Artikel 7
Onze prijzen worden steeds vastgesteld, vertrek werkhuizen.
Zelfs indien wij het vervoer voor rekening van onze cliënt uitvoeren,
reizen de waren op zijn risico.
LEVERINGSTERMIJNEN
Artikel 8
Leveringstermijnen, ook wanneer zij deel uitmaken van een
schriftelijke overeenkomst, worden door ons slechts ten titel van
inlichting verstrekt en kunnen nooit tegen ons aangewend worden als
eis tot schadevergoeding wegens laattijdige zending of recht geven
tot afzegging van de bestelde goederen en werken, hetzij de
afzegging door ons is aanvaard. Alle gevallen van overmacht (zoals
stakingen, noodweer, ongeval, sociale conflicten, enz.) geven ons het
recht een bestelling te vernietigen of de uitvoering ervan te verdagen.
Leveringen: indien de levering overeengekomen is op de werf wordt
hieronder verstaan: ‘op goed berijdbare baan, en op een plaats die
gemakkelijk bereikbaar is voor de gebruikte vervoermiddelen’ Onze
vrachtvervoerders hebben de opdracht de verharde en de goed
berijdbare weg niet te verlaten. Wanneer zij dit toch doen op verzoek
van de klant, om de materialen zo dicht mogelijk het werk te kunnen
lossen, geschiedt dit op volledige verantwoordelijkheid van de klant,
zowel wat eventuele beschadiging van de bestelde goederen of van
ons eigen materiaal als wat betreft de beschadiging aan de
eigendommen van de klant of aan die van derden. Eventuele
depannagekosten en nutteloos tijdverlies vallen steeds ten laste van
de klant.
Voor thuisbezorging beneden 500 euro worden
vervoerskosten aangerekend.
Artikel 9
Monsters: Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding gegeven.
Afwijkingen qua tint en afmetingen kunnen geen aanleiding geven tot
klacht, indien ze binnen de perken blijven van wat algemeen ter zake
aanvaard wordt.
Nuanceringen: Alle materialen zijn over het algemeen van licht naar
zwaar genuanceerd. Daarom is het absoluut noodzakelijk alle stenen,

pannen, tegels,… van éénzelfde levering goed dooreen te mengen bij
het verwerken. Ook afmetingen zijn benaderd en een afwijking van
3% of meer is duldbaar, hetzij in vergelijking met monsters, hetzij
van de ene levering tot de andere. Om deze redenen worden de
bestelde goederen slechts in één keer geleverd, tenzij op uitdrukkelijk
verzoek van de koper. Hij is dan ook zelf verantwoordelijk voor
eventuele afwijkingen van de ene levering tot de andere.
Verglaasde tegels: Verglaasde tegels worden verkocht zonder
waarborg tegen het mat worden en afslijten van de glazuurlaag. Dit
verschijnsel is normaal en kan geen enkele klacht verantwoorden.
KLACHTEN
Artikel 10
Klachten: alle klachten betreffende de kwaliteit der geleverde
goederen moeten binnen de 8 kalenderdagen na de levering of
prestatie gemeld worden per aangetekend schrijven aan onze
maatschappelijke zetel. Na dit tijdstip wordt de koper geacht de
levering onvoorwaardelijk aanvaard te hebben behoudens verborgen
gebreken. Ieder vastgesteld gebrek kan niet verder reiken dan het
gewoonweg vervangen der geleverde materialen of prestaties. De te
vervangen materialen blijven onze eigendom. Klachten betreffende de
hoeveelheden kunnen enkel aanvaard worden wanneer de controle,
bij het lossen zelf en in het bijzijn van onze chauffeur of medewerker
gedaan wordt. Bij afhaling van materialen dient het nazicht door de
vervoerder gedaan te worden, voor het verlaten van onze
magazijnen. Klachten zijn niet geldig indien de klant of zijn
aangestelde instemmend ondertekent.
Artikel 11
Teruggave van de materialen: In principe nemen wij geen goederen
terug. Indien mits onze schriftelijke toestemming goederen in goede
staat worden teruggebracht, worden deze aan 55% van hun waarde
terugbetaald, dit tot dekking van de veroorzaakte kosten.
Artikel 12
Alle door ons eventueel toegestane garanties dekken enkel en alleen
schadegevallen welke ons zonder verwijl en per aangetekend
schrijven ter kennis worden gebracht en dekken geen enkel
schadegeval ontstaan door personen vreemd aan onze firma. Voor
goederen, die wijzelf inkopen, gelden de garantievoorwaarden van de
fabrikant. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor
het uit de handel nemen of onbeschikbaar zijn van producten

BETALINGEN
Artikel 13
Alle rekeningen en facturen zijn betaalbaar ten onzen huize.
Na goedkeuring offerte wordt 25% in rekening gebracht van het
geraamde bedrag, als akkoord én voorschot op de werken.
De rekeningen en facturen zijn steeds te betalen binnen de 15 dagen
na de factuurdatum. Elke factuur die op de vervaldag niet is betaald,
brengt van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een
verwijlintrest op van 1,5% per maand, hetzij 18% per jaar, en dit te
rekenen van de factuurdatum, met een minimum van 125 euro.
Artikel 14
Daarenboven zal wanneer een factuur op de vervaldatum onbetaald is
gebleven, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een
schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag opeisbaar zijn met
een minimum van 125 euro.
Artikel 15
In geval de bouwheer, koper of medecontractant zich niet van zijn
verplichtingen kwijt, en onder meer nalaat één of meerdere facturen
op de vervaldag te betalen, zelfs al mochten deze facturen
voortspruiten uit een andere overeenkomst, dan heeft onze firma het
recht om aan de overeenkomst van rechtswegen een einde te stellen.
In dat geval zal een schadevergoeding van 25% op het saldo van de
nog uit te voeren werken, door de medecontractant verschuldigd zijn.
Tevens behoudt onze firma zich het eigendomsrecht voor op de door
haar geleverde goederen tot de algehele betaling ervan. Echter het
risico gaat over op de koper van bij de contractsluiting.
ONDERAANNEMER
Artikel 16
Elke onderaannemer zal steeds gehouden zijn onze firma te vrijwaren
ten overstaan van de bouwheer voor de door hem uitgevoerde
werken, zonder zich daarbij te kunnen beroepen op het feit dat de
door hem gepresteerde werken door onze firma werden aanvaarden,
en opgeleverd. Elke aanvaarding en oplevering der prestaties van
iedere onderaannemer, geschiedt op voorwaarde dat de bouwheer
deze werken eveneens aanvaardt en hieromtrent geen nadere
aanspraken maakt.
BEVOEGDHEID
Artikel 17
Alle geschillen voortspruitend uit huidige overeenkomst vallen onder
Nederlandse Recht. De rechter in onze vestigingsplaats is bevoegd
van de geschillen kennis te nemen.

