
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERKOOP, DIENSTEN EN BETALINGEN. 

 

1. Algemeen 

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de 

rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden, die 

integraal deel uitmaken van de overeenkomsten, waarvan de klant verklaart kennis te 

hebben genomen en die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoop-voorwaarden van 

de klant. Onze vertegenwoordigers zijn niet gemachtigd in hun naam verbintenissen 

aan te gaan of betaling te ontvangen. Contracten en andere documenten door hen 

afgesloten worden slechts definitief na goedkeuring door de directie. 

 

2. Levertijd 

De data die als tijdstippen van de levering van goederen zijn vermeld, zijn slechts 

informatief en hebben geenszins de betekenis van termijnen binnen dewelke de 

verkoper zich verplicht de levering uit te voeren. Overschrijding van de levertijd geeft 

de koper niet het recht zijn bestelling te annuleren, schade-vergoeding te eisen of 

betaling uit te stellen. 

 

3. Prijzen 

Al onze prijzen zijn in Euro en exclusief B.T.W. 

Een tweede verplaatsing per werf is ten laste van de klant en niet in de prijs 

begrepen. 

Alle prijsnoteringen omvatten alleen datgene wat uitdrukkelijk is vermeld en zijn 

gebaseerd op de kostprijzen op het ogenblik van de aanbieding. Indien gedurende het 

tijdvak gelegen tussen de datum van de bevestiging en die van de aflevering, de 

kostprijzen door welke omstandigheid ook verhogen, zullen de overeengekomen 

prijzen evenredig worden aangepast. Factoren die tot de bepaling van de kostprijzen 

bijdragen zijn o.a. de kosten van grondstoffen en andere materialen, de 

verpakkingskosten, transportkosten, lonen, salarissen, sociale lasten, omzetbelastingen 

en andere belastingen, verzekeringspremies, koers- en valutaverhoudingen. 

Onverminderd het in het vorig lid bepaalde zijn de prijsaanbiedingen geldig gedurende 

veertien dagen. Zo de koper ermee instemt dient hij het dubbel binnen de veertien 

dagen aan ons terug te zenden. 

Het verzenden van prijslijsten en catalogi geschiedt bij wijze van inlichting en brengt 

geen verbintenissen onzentwege mee. 

In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden 

bewezen. 

 

4. Risico & Eigendomsoverdracht 

a. De koper draagt het risico van de bestelde goederen van op het ogenblik van de 

plaatsing. De koper is gehouden de staat van de goederen te verifiëren bij hun 

aankomst. 

b. Alle goederen welke niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit, voor rekening 

en risico van de koper, onze volledige eigendom bij afwijking van art. 1583 BW; 

eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en 

winstderving. 

 

5. Betaling 

a. Betaling is eisbaar naar verhouding van hetgeen door ons is besteld en/of geplaatst, 

ook al is het werk nog niet volledig afgewerkt. 

b. Al onze facturen zijn contant betaalbaar of op een ten onze name staande bank- of 

girorekening binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum op het adres vermeld op 

de factuur, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken. Klachten 

sluiten de betaling niet uit. 

c. Bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal, 

zonder enige ingebrekestelling, van rechtswege op het factuurbedrag een 

conventionele intrest verschuldigd zijn van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de dag 

der afgifte van de factuur of vanaf de voorziene vervaldag. Elke begonnen maand zal als 

volledige maand aangerekend worden. 

d. Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten 

titel van forfaitair en onherroepelijk beding, verhoogd worden met 15% met een 

minimum van € 65, als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering 

(zoals personeels- en administratiekosten, beheer en opvolging van het dossier, 

invloeden op het financieel beheer, enz.), dit bij toepassing van artt. 1147 en 1152 BW 

Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten, de invorderbare 

procedurekosten en de eventuele vergoeding voor materiele schade en winstderving. 

Partijen gaan derhalve uitdrukkelijk akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat 

deze bij afwijking van art. 1231 BW niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de 

tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn. 

e. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. 

Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de koper of opdrachtgever. 

f. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen 

schuldvorderingen op de koper van rechtswege en zonder voorafgaande 

ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden. 

6. Aanvaarding 

a. Elke aanwending van de geleverde goederen wordt als uitdrukkelijke 

aanvaarding beschouwd. 

b. In geval van niet-aanvaarding is de koper aansprakelijk voor het behoud, de 

bewaking en de bewaring van de geleverde goederen zonder dat de koper 

daarvoor enige vergoeding zal kunnen eisen. 

 

7. Plaatsing 

De koper alleen is aansprakelijk voor het treffen van alle voorzieningen met het 

oog op de plaatsing. De koper is onder meer aansprakelijk voor de bereikbaarheid 

langs een effen weg (zonder putten) geschikt voor ramen en glasvervoer tot op 

twee meter van de montageplaats, en voor het tijdig treffen van alle voorzieningen 

zoals de aanwezigheid van elektriciteit 220 en/of 380 V noodzakelijk voor het 

plaatsen van het glas. 

Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden zullen worden aangerekend. 

In onze prijs en in de montage is niet begrepen de reiniging en het wassen 

van het glas en de ramen na plaatsing. 

 

8. Verbreking van de overeenkomst 

Bij verbreking van de overeenkomst door de koper zal deze ons dienen schadeloos 

te stellen voor al onze uitgaven, al onze arbeid en alles wat wij bij de overeenkomst 

hadden kunnen winnen. De schadevergoeding beloopt minstens 80% van de 

koop/aannemingssom indien het te plaatsen glas en ramen door ons reeds besteld 

is, gezien het gaat om bestelling op maat. Indien de goederen nog niet besteld zijn, 

beloopt de schadevergoeding minstens 20% van de koop/aannemingssom. 

 

9. Weigering 

De weigering om een gedeeltelijk uitgevoerd werk te betalen geeft ons 

onmiddellijk het recht om de volledige betaling van de nog verschuldigde sommen 

te eisen, de in uitvoering zijnde werken te stoppen en de eventueel andere 

overeenkomsten met de schuldenaar te weigeren of uit te stellen tot na de 

betaling, zonder dat de schuldenaar recht zal hebben op enige schadevergoeding. 

 

10. Aansprakelijkheid bij het verrichten van diensten 

Onze aansprakelijkheid bij het verrichten van diensten is beperkt tot de zware 

fouten. 

 

11. Overmacht 

Gevallen van overmacht, in het bijzonder alle beslagleggingen om welke redenen 

ook, storingen en belemmeringen in het bedrijf en bij de afleveringen, onvoorziene 

gebeurtenissen bij ons of bij de firma’s waar de verkoper zijn goederen betrekt, 

transportbelemmeringen of vertragingen, voorts het niet-leveren van de goederen 

door leveranciers van ons, stakingen, uitsluitingen, uit- of invoerverbod of 

beperking, brand of ongevallen, mobilisatie, oorlog of onlusten of wetsbepalingen, 

geven de verkoper het recht zijn leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk en 

definitief of tijdelijk te annuleren of later uit te voeren. 

De onvoorziene kosten voortkomend uit gevallen van overmacht zoals hierboven 

beschreven zijn ten laste van de koper. 

 

12. Geschillen 

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. 

Bij betwisting zijn bevoegd: het Vredegerecht van het 3de kanton van Brugge, de 

Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge of de Rechtbank 

van Koophandel Gent, afdeling Brugge. 

 

13. Klachten 

a. Klachten in verband met de levering van goederen en diensten of de uitvoering 

van werken moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden per 

gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na de leverings- of 

uitvoeringsdatum. Deze klachten schorten de betalingsverplichting niet op. 

b. Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde 

algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 

8 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt te worden. 

 

14. Garantie 

10 jaar op de dubbele beglazing (uitgezonderd breuken en plaatsing), uitgaande 

van de fabriek. Geen garantie indien niet voldaan is aan de 

betalingsverplichting/voorwaarden. 

 

15. Intellectuele rechten 

Studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven 

onze eigendom, beschermd door intellectuele rechten. De koper is aansprakelijk 

voor elk eventueel misbruik. Wij behouden ons het recht voor schadevergoeding te 

eisen, die minimaal 10% van de aannemingssom bedraagt. 

 


