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Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden al onze
overeenkomsten, offertes en bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen en werken,
beheerst door de hierna vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden worden door de klant aanvaard
door het loutere feit met onze firma te onderhandelen of een overeenkomst te sluiten. De koper erkent
kennis te hebben genomen van deze voorwaarden in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. Hij
erkent dat deze voorwaarden de integrale tekst uitmaken van het tussen partijen tot stand gekomen
akkoord, en alle voorgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen of afspraken, evenals elke andere
mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan, vervangen en vernietigen. Eventuele nietigheid van
één of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid
van alle andere clausules.
Onze prijsoffertes zijn slechts geldig gedurende 30 dagen na de datum ervan, behoudens
andersluidend expliciete schriftelijk beding in de offerte. Na deze tijdspanne behouden we ons het
recht onze prijzen te wijzigen of de bestelling te weigeren.
Onze prijzen zijn exclusief btw, taksen, verpakkings-, keurings-, verplaatsings- en transportkosten,
tenzij uitdrukkelijk vermeld.
Wij behouden ons het recht voor de verbintenissen aangegaan door of de verkopen gesloten door onze
vertegenwoordigers te annuleren binnen de 10 dagen nadat wij daarvan kennis hebben gekregen.
Alle ontwerpen, studies en tekeningen blijven ten allen tijde onze eigendom. Zij mogen in geen geval
gebruikt, medegedeeld of gekopieerd worden, zelfs gedeeltelijk, zonder onze schriftelijke
toestemming. Alle documenten die door ons worden opgesteld, van welke aard ook, blijven onze
eigendom, en dienen op eerste verzoek aan ons terugbezorgd te worden.
Indien gecontracteerd werd onder opschortende voorwaarden (bv. Het verkrijgen van een lening voor
de gedeeltelijke of volledige contractprijs), verbindt de klant er zich toe onmiddellijk als een goede
huisvader al het nodige te doen voor de verwezenlijking van deze opschortende voorwaarden. De klant
verbindt er zich toe ons nauwgezet op de hoogte te houden van de daartoe ondernomen stappen en
het resultaat ervan.
Indien de opschortende voorwaarde bestaat in het verkrijgen van een lening, impliceert dit enkel het
aanvragen en verkrijgen van een lening voor het bedrag in het contract met onze firma voorzien. Het
aanvragen van een hoger bedrag wordt beschouwd als een verhindering van de realisatie van de
voorwaarde, waardoor deze geacht zal worden gerealiseerd te zijn en waardoor wij het recht hebben
de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen.
De leverings- en uitvoeringstermijnen worden steeds bij benadering gegeven. Het overschrijden van
deze termijn kan ons nooit tot schadevergoeding verplichten en de laattijdige levering kan door de
opdrachtgever niet worden geweigerd.
Indien, om welke reden dan ook, de koper eenzijdig de overeenkomst wijzigt, annuleert of verhindert,
behouden wij ons het recht om een schadevergoeding te eisen gelijk aan de geleden schade, welke
minstens 20% bedraagt van de overeengekomen prijs.
Het risico omtrent de goederen gaat over op de koper van het ogenblik de goederen op diens terrein
toekomen. Tenzij de overeenkomst vervoer omvat, in welk geval de aflevering aan de transporteur het
risico doet overgaan. De geleverde goederen worden verondersteld bij ontvangst door de koper te zijn
gecontroleerd en goedgekeurd.
Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde goederen en werken moeten per aangetekend
schrijven bij ons toekomen binnen de 8 dagen na de levering of na het werk. Na verloop van deze
termijn wordt de levering als definitief en in haar geheel aanvaard gezien. Dit geld eveneens
uitdrukkelijk voor de verborgen gebreken.
Alle geleverde materialen en uitgevoerde werken zijn onze volledige eigendom tot de integrale betaling
van de contractprijs. Dit eigendomsvoorbehoud maakt integraal deel uit van de tussen partijen tot
stand gekomen overeenkomst en werd bedongen en aanvaard tussen partijen voor elke levering. De
koper verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen of aan derden af te staan, zolang zij de
eigendom van de verkoper blijven.
De garantie is deze gesteld door de door ons vertegenwoordigde leveranciers. De garantie beperkt zich
tot de gratis vervanging van de gebrekkige onderdelen en geldt enkel binnen de eerste 12 maanden
nadat de goederen werden geleverd. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte
gevolgschade, van welke aard ook. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn
van een onoordeelkundig gebruik door de klant of door derden.
Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, ongeacht de
wijze waarop betaald wordt. Vanaf de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
vergoedende intrest verschuldigd zijn van 12% op jaarbasis en dit tot de algehele betaling.
In geval de koper, zonder redelijke en aannemelijke reden, langer dan 15 dagen na de factuur datum
in gebreke blijft de factuur te vereffenen is er door hem automatisch en zonder voorafgaandelijke
ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding van 10% op de niet betaalde bedragen verschuldigd met
een minimum van 50,00 EUR en een maximum van 3.500 EUR, dit boven alle intresten en welk danige
kosten, inningskosten en gerechtskosten.
In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van onze zetel bevoegd, namelijk het vredegerecht
over het vierde kanton te Brugge en de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Brugge en de
Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

