
 

 

Algemene Voorwaarden: 

 

- Alle prijzen zijn exclusief BTW in EURO mits anders vermeld 

- Wij voorzien, indien nodig, voor de uitvoering van elk project twee besprekingen, één opmeting en één productieplan.  

- Betalingsvoorwaarden: voorschot 50% bij bestelling, 40% direct na levering, 10% binnen 8 dagen na einde onze 

werkzaamheden. De facturen dienen betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. De betaling 

na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan de gerechtelijke interestvoet vermeerderd 

met 2% alsmede een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag als schadebeding. Klachten dienen te 

gebeuren bij aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na levering van de materialen en/of uitgevoerde 

werken, zo niet zijn de klachten waardeloos. 

- Materialen worden enkel besteld na ontvangst van de voorschotten. 

- Levertermijn: overeen te komen. (Voor levertermijnen zijn wij steeds afhankelijk van de beschikbaarheid en doorlooptijd 

productie bij onze leveranciers.) 

- Het gedeelte van de woning/werf waar wij gewerkt hebben zal bezemschoon worden opgeleverd. 

- Deze offerte is geldig voor een uitvoering als geheel. De bestellingen die gedeeltelijk of in fasen worden uitgevoerd 

kunnen aanleiding geven tot een prijsherziening. 

- De aanstelling van een veiligheidscoördinator is niet voorzien in deze offerte en valt onder verantwoordelijkheid van de 

opdrachtgever/bouwheer. 

- Het risico van de geleverde goederen gaat over op de koper vanaf de levering. De ingebruikname ervan wordt 

onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring en aanvaarding ervan in zijn totaliteit.  

- Prijzen zijn onder voorbehoud van definitieve opmeting. 

- Prijsaanpassingen van materialen groter dan 5%, opgelegd door de leverancier zullen worden doorgerekend aan de 

eindklant. 

- Verticaal transport (verhuisliften) zijn niet voorzien in deze offerte.  

- Plaatsen of verplaatsen van nutsvoorzieningen zijn niet inbegrepen. 

- Toestellen geleverd door de klant worden uitsluitend aangesloten mits een supplement, we dragen geen enkele 

verantwoordelijkheid t.o.v. deze toestellen. 

- Reserveringen van parkeerplaatsen steeds ten laste van de klant. Gemaakte parkeerkosten worden 100% 

doorgerekend aan de opdrachtgever. (10 meter ruimte voor camionette) op maximaal 25 meter van voordeur. 

- Uitvoeringsdata zal afhangen van datum goedkeuring offerte en betaling eerste voorschot-factuur door de klant. 

- Bij annulering van de bestelling of verbreken van het contract is de klant een forfaitaire en onherleidbare 

schadevergoeding verschuldigd van 20% van de waarde van de bestelling of het contract inclusief de kosten voor de 

reeds gedane bestellingen en vergoeding van reeds gemaakte werkuren. 

- Schade en gevolgschade die gemaakt wordt aan niet zichtbare leidingen en/of afvoerbuizen, welke door de 

bouwheer op voorhand niet schriftelijk zijn medegedeeld, zal door de bouwheer vergoed worden. 

- Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden. 

- Geert van Beeck Interieur Architectuur en Project Realisatie zal indien nodig de leverancier aanspreken i.v.m. de 

wettelijke of voorgestelde garanties op het geleverde. Wij kunnen echter in geen geval hoofdelijk verantwoordelijk 

gesteld worden indien één van deze partijen onvermogend blijkt te zijn op het moment van de betwisting. 

 


