
AANNEMINGSVOORWAARDEN – VERKOOPSVOORWAARDEN    

1.Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en 
met uitsluiting van de voorwaarden van de co-contractant, hierna genoemd klant.  De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de 
contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

2.  De uitvoeringstermijn wordt geschorst igv onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de partijen, zonder dat een vergoeding verschuldigd 
is, wanneer de medecontractant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. Le-
veringstermijnen worden enkel ter inlichting aangeduid en zijn nooit bindend.  In geen geval kunnen deze termijnen recht geven op de verbreking 
van de overeenkomst, weigering of uitstel van de betaling van de factuur of een schadebeding.

 3.  De goederen die door de aannemer geleverd worden, worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht.  De klant dient ervoor te 
zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd.  
Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden zullen worden aangerekend. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, gaat het risico 
na plaatsing van de goederen over op de klant. De niet-geïncorporeerde goederen blijven eigendom van de aannemer zolang de factuur m.b.t. 
deze goederen niet werd betaald.

4. Water en elektriciteit zijn te voorzien door de klant.

5. De werf dient door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken.  Nutteloze 
verplaatsingskosten en te lange wachttijden  zullen worden aangerekend.

6.Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangete-
kend werden overgemaakt aan de aannemer, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn.  Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met 
de oplevering. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangete-
kend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.

7. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

8. De aannemer kan niet aansprakelijk gesteld worden :voor de gebreken van grondstoffen, materialen en producten van een bepaalde kwaliteit, 
herkomst of type en hun verwerking, opgelegd door de opdrachtgever in weerwil van het schriftelijk en met redenen omkleed voorbehoud van de 
aannemer, op voorwaarde dat hem geen fout bij de verwerking kan worden ten laste gelegd.

9.Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de opdrachtgever, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitge-
voerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20 % van de overeenge-
komen prijs wegens winstderving.

10.  Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te 
onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. Wanneer de aannemer 
door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden.

11. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd 
gelijk aan 1 % per maand.  Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire 
vergoeding verschuldigd van 10 % van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 500 EURO, en dit in toepassing van de artikels 1152 
en 1229 van het Burg. Wetboek.  Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.  Het risico gaat echter 
over op de koper van bij het afsluiten van het contract.  In afwijking van art. 1583 van het Burg. Wetboek wordt het eigendomsrecht over de ver-
kochte goederen slechts aan de koper overgedragen na de volledige betaling van de overeenkomstprijs.

12.  De prestaties worden gefactureerd als volgt: 20% in voorschot voor aanvang; 60% bij levering van de materialen; saldo na uitvoering der wer-
ken. Onvoorziene werken in regie worden uitgevoerd aan 55€/uur.

13.Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen contant betaalbaar, op de zetel van de aannemer.

14.  Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

15.   Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling)  belast met de 
aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan 
bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax 050/45.60.74).  Deze clausule maakt integraal 
deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

16.  Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.


