Wevelgem, postdatum

Algemene voorwaarden :






Alle prijzen zijn B.T.W. exclusief
Betalingsvoorwaarden : 30% voorschot - 30 % bij het plaatsen van het schrijnwerk – 30 % bij plaatsing van het glas
– 10 % bij de afwerking
Levertermijn : bij bestelling te bespreken
Onze algemene verkoop- en aannemingsvoorwaarden zijn hier ook van toepassing.
Alle documenten in het kader van CE markering zijn op eenvoudige aanvraag beschikbaar

Verkoopsvoorwaarden :
Behoudens andersluidend schriftelijk beding, is elk aanbod en elk ( ook toekomstige ) overeenkomst beheerst door deze
voorwaarden, die er een
integrerend deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op de aankoopvoorwaarden van de klant.
Een afwijking of wijziging van deze voorwaarden kan slechts aan ons tegengeworpen worden indien wij er schriftelijk onze
instemming mee betuigd
hebben .
1. De facturen zijn betaalbaar op onze zetel bij de levering, contant en zonder korting. De klant kan geen enkele waarborg
afhouden van onze
facturen, alle facturen moeten volledig en kontant betaald worden.
2. Ingeval van achterstallige betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente aan 1% per
maand of gedeelte van
een maand aangerekend, vanaf de vervaldag.
3. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege vermeerderd met 15%, met een minimum
van 123,95 €. En een
maximum van 1859,20 €. Ten titel van conventioneel schadebeding, aks forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke
kosten. Deze
vergoeding brengt van rechtswege dezelfde conventionele rente op van 1% per maand of gedeelte van een maand.
4. Betalingswijze
30% voorschot bij bestelling
rest wordt betaald door voorschotten, ten belope van de wekelijks uitgevoerde werken . Zo de opdrachtgever de betaling
van die
voorschotten binnen de 14 dagen na de vordering niet verricht, behoudt de aannemer zich het recht, de werken stil te leggen
met een
eenvoudig aangetekend schrijven aan de opdrachtgever.
5.

Al onze prijsoffertes zijn zonder B.T.W. en zijn 1 maand geldig .

6. De verantwoordelijkheid en het risico over de goederen gaat op de klant over van bij het tot stand komen van de
overeenkomst, en in de mate
waarin ze op soortgoederen slaat, van zodra deze geïndividualiseerd zijn. Nochtans blijven de goederen onze eigendom tot op
het ogenblik van de
volledige betaling.
7. De bestelde goederen en materialen worden altijd geleverd af fabriek / magazijn en worden vervoerd op risico en gevaar
van de klant, zelfs
wanneer eventueel overeengekomen zou zijn dat wij voor het vervoer instaan.
8. Gevallen van overmacht zoals brand, ongeval, niet- of laattijdig leveren door de leveranciers,… geven ons het recht naar
onze keus onze
verplichtingen geheel of gedeeltelijk en definitief of tijdelijk te annuleren of later uit te voeren, dit zonder enig recht op
welkdanige
schadevergoeding.
9. Alle klachten omtrent zichtbare gebreken dienen op straffe van onontvankelijkheid schriftelijk en aangetekend gedaan te
worden binnen de vijf
dagen na de plaatsing of levering. De overhandiging van de sleutels impliceert een voorlopige oplevering der werken
10. Bij annulering van een bestelling vóór het begin der werken is de klant van rechtswege een schadevergoeding
verschuldigd waarvan het minimum
is vastgesteld op 2/3 van de aankoopprijs, B.T.W. exclusief, het méér gevorderde door ons te bewijzen.
11. Klachten m.b.t. de factuur, dienen op straffe van verval binnen de acht dagen na de factuurdatum te gebeuren bij
gemotiveerd aangetekend
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schrijven. Bij gebreke aan protest binnen bovenvermelde termijn worden zowel factuur als de factuurvoorwaarden als aanvaard
beschouwd. De
voorbehoudloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur.
12. Ingeval van betwisting zijn enkel bevoegd rationeloci, ofwel het Vredegerecht van het kanton Harelbeke en de rechtbanken
van het gerechtelijk
arrondissement Kortrijk, tenzij wij de rechtbanken, bevoegd overeenkomstig artikel 624 Ger. W. verkiezen. De klant kan ons
uitsluitend
dagvaarden voor de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel.
13. Levering
Geen enkele verbintenis wordt genomen voor vaste levering, behoudens andersluidende bijzondere overeenkomst. De
aangegeven leveringsdata
en termijnen worden bij wijze van inlichting gegeven. Het niet nakomen van een termijn verbindt geenszins onze
verantwoordelijkheid en kan geen
aanleiding geven tot schadevergoeding. Bij zelfplaatsing kunnen wij enkel garantie geven op de door ons aangeleverde
producten, en dit volgens
de voorwaarden specifiek bepaald per product , en niet op een onvakkundige plaatsing.
14. Plaatsingsvoorwaarden
Alle ramen worden geplaatst door gespecialiseerde vakmannen die in onze firma worden opgeleid. Op de werf moet er
elektriciteit met een
spanning van 2x 220 volt aanwezig zijn en dit op kosten van de bouwheer. Indien sommige goederen niet door ons worden
geleverd , kunnen wij
niet verantwoordelijk worden gesteld voor de foute of onvakkundige maten, constructie, kleuren, etc. hiervan.
15.

Plaatsingsprijzen
De prijs van de plaatsing staat afzonderlijk op de offerte of factuur vermeld en omvat :
- plaatsen van de goederen overeenkomstig met de bestelbon
- ramen die worden opgespoten met polyurethaanschuim dat dient als isolatie ( de voeg met minimum 10 mm. en mag
maximum 60 mm. Zijn
De prijs omvat - behoudens uitdrukkelijke overeenkomst - nooit :
- de reiniging van de geplaatste ramen
- de binnenafwerking en binnenopspuitingen met siliconen
- uitbreken van oude ramen en meenemen van schroot
- schade aan materialen die geleverd of geplaatst zijn op de werf en die veroorzaakt is door derden
- materialen die gestolen of vernietigd worden door vandalisme (de klant moet zich verzekeren tegen gebeurlijke ongevallen of
diefstal )
- eventuele wijzigingen of bijkomende werken die niet voorzien zijn bij een normale plaatsing of levering
De prijs voor het opspuiten van siliconen heeft betrekking tot het opspuiten van een elastische kit aan de aansluiting ven de
muur en het raam ( let
wel dat de voegen niet groter mogen zijn dan 5 à 10 mm. )Het opspuiten van de siliconen gebeurd NA de beëindiging van de
voegwerken en is
niet inbegrepen in de prijs tenzij het vermeld staat op de offerte of bestelbon.
Indien de ramen of deuren zijn beschermd met een speciale pvc- kleefband is dit om krassen te vermijden op de werf. Het
verwijderen ervan is ten
laste van de klant en dit moet gebeuren binnen de 2 maanden na plaatsing van de ramen, eventuele lijmsporen die
achterblijven op de profielen
zijn geen reden tot klacht. Dit idem voor de stickers op het glas voor het aangeven van de maten of type van het glas.
16. Beglazing
De standaardbeglazing waarvoor prijs wordt gegeven, is gewoon dubbel glas met 3.0 Kw en niet gehard, tenzij anders vermeld
in de offerte. Wij
kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor thermische glasbreuken. Wanneer glas niet door ons wordt geleverd, zijn wij niet
aansprakelijk voor
de eventuele foutieve maten ervan.
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