ALGEMENEVOORWAADEN
1 . TOEPASSELIJKHEID.
Deze Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op alle ons toevertrouwde opdrachten, tenzij
afwijkende schriftelijke overeenkomst; zij primeren op alle andere voorwaarden welke ons
zouden tegengesteld worden en tegenstrijdig zouden zijn met onze Algemene Voorwaarden;
deze van cliënt worden hierbij expliciet verworpen.
ledere opdracht brengt voor de cliënt onvoorwaardelijk aanvaarding van deze Algemene
Voorwaarden met zich, zonder enig voorbehoud.
2. PRIJZEN.
Alle inlichtingen en aanbiedingen betreffende prijzen en technische gegevens, worden steeds
vrijblijvend medegedeeld; de opdrachten worden uitgevoerd aan de prijzen uiteindelijk en
definitief schriftelijk met de cliënt overeengekomen.
3. UITVOERING.
De uitvoeringstermijnen worden slechts gegeven als richtlijn en zijn nooit bindend; enige
laattijdige uitvoering kan nooit aanleiding geven tot annulatie of aanspraken op
schadeloosstelling.
Indien de uitvoering onmogelijk is wegens overmacht, heeft onze Vennootschap het recht de
overeenkomst op te schorten of ontbonden te verklaren zonder dat cliënt enige aanspraak kan
maken op schadevergoeding.
Alle materialen reizen steeds onder verantwoordelijkheid en op risico van de cliënt.
4. KLACHTEN.
ledere klacht omtrent verborgen gebreken dient binnen de acht dagen per aangetekend
schrijven gericht aan de zetel van onze Vennootschap op straffe van verval van recht; bij
zichtbare gebreke dient onmiddellijk protest aangetekend; onze Vennootschap staat niet in
voor enige directe of indirecte schade welke haar oorzaak vindt in de uitvoering van de
opdracht door onze Vennootschap en cliënt vrijwaart onze Vennootschap van elke vordering
die uit dien hoofde door derden mocht worden ingesteld; onze Vennootschap is bovendien
ontslagen van iedere aansprakelijkheid voor schade door haar, of door aangestelde
veroorzaakt, zelfs in geval van zware fout.
Geen enkele klacht geeft de cliënt het recht tot inhouding van de verschuldigde bedragen; niet
nakoming van de betalingsvoorwaarden ontslaat onze Vennootschap van iedere eventuele
waarborg-verplichting.
5. BETALINGEN.
AI onze facturen zijn contant betaalbaar te Antwerpen, behoudens afwijkende bijzondere
overeenkomst, zonder korting, en zonder mogelijkheid tot compensatie ten aanzien van onze
Vennootschap.
Bij gebrek aan betaling van de factuur op haar vervaldag, werpt deze van rechtswege rente af
van 1% per maand, vanaf de factuurdatum zonder enige ingebrekestelling, en dit alleen door

het verstrijken van de termijn (artikel 1139 BW).
In geval een factuur onbetaald zou blijven na ingebrekestelling per aangetekend schrijven, zal
het bedrag er van forfaitair en onverminderbaar verhoogd worden met 10%, met een
minimum van 100 Euro ten titel van de schadevergoeding; gerechtskosten zijn niet begrepen in
deze verhoging.
6. EIGENDOMSVOORBEHOUD.
De overdracht van eigendom van door onze Vennootschap te leveren goederen, geschiedt
slecht bij volledige betaling van deze goederen; het is cliënt verboden de geleverde goederen in
pand te geven of aan derden verder te verkopen, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen l1eeft
voldaan t.a.v. onze Vennootschap; op eerste aanmaning zullen de goederen moeten worden
terug bezorgd; alle risico's voor beschadiging of tenietgaan van de goederen zijn voor eigen
rekening van cliënt.
Onze Vennootschap is gerechtigd haar voorrecht van onbetaalde verkoper op door haar
verkochte goederen te doen gelden ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe
door de wetgever ingestelde formaliteiten.
7. BEVOEGDHEID.
Alle geschillen betreffende het bestaan, de uitvoering en de interpretatie van overeenkomsten,
worden onderworpen aan het oordeel van de ter zake bevoegde Rechter te Antwerpen, met
toepassing van de Belgische Wetgeving.

