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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1. Bestellingen
Behoudens afwijkend schriftelijk beding een onzentwege verbinden al onze aanbiedingen en overeenkomsten die mondeling, per br ief, per
fax of hoe dan ook overgemaakt worden, ons slechts na schriftelijke bevestiging der bestelling door ons. Elke latere wijziging zal het
voorwerp uitmaken van een afzonderlijke schriftelijke bevestiging door ons. De specificaties van onze producten zijn vervat in onze
verkoopbevestigingen of in de bijgevoegde lastenkohieren. Bij vernietiging van de bestelling door de koper zijn wij gerechtigd de betaalde
voorschotten volledig te behouden. Zonder te verzaken aan ons recht op volledige vergoeding van elke door onze geleden schade, behoeden
wij ons het recht voor een minimum van 20% van de totale waarde der bestelling te eisen. Dit bedrag kan verhoogd worden met de door ons
gemaakte kosten voor aangekochte grondstoffen en andere bestanddelen.
2. Receptie en aanvaarding
De receptie en aanvaarding der koopwaren geschiedt of wordt geacht te geschieden door de koper en op zijn kosten vóór de verzending of de
ter beschikkingstelling in onze magazijnen.
3. Leveringen
De leveringstermijn wordt bepaald door liet verkoopscontract. Voor het geval onvoorziene omstandigheden zowel bij ons als bij onze
leveranciers, de fabricatie of de verzending der koopwaren zou vertragen, behouden wij ons het recht voor de termijn te verla ngen met een
duur gelijk aan deze van het beletsel. De leveringstermijn loopt slechts na ontvangst door ons vanwege de koper van al le vereiste gegevens
voor de uitvoering van de herstelling, Na het verstrijken van de leveringstermijn, wordt de koopwaar ter beschikking gesteld van de koper.
Bij gebrek een onderrichtingen van zijnentwege worden de koopwaren verondersteld door hem in ontvangst genomen en aanvaard te zijn, er
zullen ze opgeslagen worden in een magazijn of warenhuis van onze keus, op zijn kosten en risico. De koopwaren worden altijd vervoerd op
risico van de koper, zelfs indien de verkoop franco geschiedde. Alle vervoer geschiedt op de wijze en met de middelen door ons bepaald.
4. Betaling
Behoudens strijdig beding in onze bijzondere verkoopsvoorwaarden, zijn onze facturen steeds contant betaalbaar, zonder korting. De nietbetaling van een vervallen factuur geeft ons het recht de onmiddellijke en volledige betaling te eisen van al wat ons verschuldigd is,
niettegenstaande afwijkende voorwaarden die werden toegestaan. Wanneer het gaat om een gedeeltelijke levering, behouden wij ons het
recht voor het saldo van de leveringen niet meer uit te voeren zonder enige vergoeding voor de koper onder voorbehoud van het recht dat ons
krachtens bovenvermelde rubriek “Bestellingen” toekomt. Tevens hebben wij het recht alle afgesloten contracten te verbreken zonder enige
schadeaanspraak vanwege de klant. Elke factuur die op haar vervaldag niet betaald werd zal automatisch verhoogd zijn met 15% van het
bedrag erop vermeld met een minimum van 250,- EUR en dit zonder aanmaning. Op dit verhoogde bedrag is bovendien vanaf de vervaldag
een interest van 1,5% per maand verschuldigd en dit zonder aanmaning.
5. Prijzen
Behoudens strijdig schriftelijk beding moeten al onze prijzen en prijsquoteringen verstaan worden voor levering ex magazijn en zij omvatten
niet de taksen, belastingen en andere rechten en heffingen. Behoudens afwijkend schriftelijke beding van onzentwege vallen de vervoers- en
aanverwante kosten (verzekering, goederenbehandeling bij vervoer en opslag, magazijn- en behandelingskosten ten laste van de klant. De
maatschappij behoudt zich het recht voor op elk ogenblik haar prijzen en prijsquoteringen te wijzigen om reden van verhoging der lonen en
sociale lasten of van de kostprijs der grondstoffen of andere bestanddelen. Elke nieuwe last opgelegd door de overheden (zoal s verhoging der
taksen, invoerrechten, belastingen, rechten, vergunningskosten, enz.) die niet bestond bij het afsluiten van het contract, valt ten last e van de
klant.
6. Klachten
Alle klachten dienen per aangetekende brief te geschieden, in elk geval en ten laatste binnen de acht dagen na datum van levering,
betreffende de goederen die het voorwerp der klacht uitmaken. Na genoemde termijn zal geen enkele klacht meer in overweging g enomen
worden en zullen de leveringen als aanvaard beschouwd worden. Na uitvoering van orders zullen klachten op aard van kwaliteit en
afmetingen der bestelling die bevestigd werd en dusdanig goed gekeurd niet meer aanvaard worden.
7. Industriële en intellectuele eigendom
Al de verkochte goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling. Onze leveringsnota’s worden als handelscontracten beschouwd.
8. Bevoegdheden
Elk eventueel geschil zal onder de uitsluitende bevoegdheid vallen van de Rechtbanken van Antwerpen. Door de wissel te trekken op de
koper verzaken wij niet aan deze beschikking van uitsluitende bevoegdheid. Wij behouden ons het recht voor elk geschil aan een andere
rechtsmacht, evenzeer bevoegd, te onderwerpen.
9. Wijziging der algemene voorwaarden
De afsluiting van een contract betekent de aanvaarding van de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden. Elke wijziging hieraan moet
door ons uitdrukkelijk aanvaard en schriftelijk bevestigd worden De wijziging van één of meerdere van deze voorwaarden verand ert in niets
de verbindende kracht jegens de contractuele partijen, zowel van het geheel als van de algemene voorwaarden individueel genomen. De
koper verzaakt eraan zijn eigen algemene voorwaarden in te roepen, die eventueel op de rugzijde van zijn bestelbon zouden gedrukt zijn, of
welke andere ook die niet als bestaande zullen beschouwd worden.
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BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE WERKEN
10.Offerten
Onze offerten worden opgesteld op basis van de ons door de klant verstrekte gegevens. Behoudens andersluidende overeenkomst b etekenen
de aangeduide oppervlakken altijd ‘ontplooide oppervlakken’. Zonder voorafgaande inzage van de plans worden onze prijzen slechts
gegeven onder alle voorbehoud.
11.Staat van de vorm
Alvorens onze werken aan te vangen hebben wij de staat van de vorm niet na te gaan. Deze is geacht uitgevoerd overeenkomstig de plans en
de voorschriften en aanvaard door de bouwheer. De helling moet voldoende zijn om de éénvormige en bestendige waterafvoer te verzeker en.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor beschadigingen van de waterdichte bekleding, van welke aard ook, ingevolge vervorming of abnormale
beweging van de vorm. Het vooraf ontruimen en/of zuiver maken van de vorm, komt ten laste van de klant.
12.Bijkomende werken
De bijkomende en voltooiingswerken moeten onmiddellijk na het beëindigen van onze dichtingswerken uitgevoerd worden, o.a. plaatsing der
slabben, muurafdekking, eventuele bescherming van de waterdichte bekleding, enz. Deze opsomming geldt als voorbeeld en is geenszins
beperkend.
13.Vertragingen
Om het even welke aan de klant te wijten vertraging in de uitvoering van onze werken wordt aangerekend. Onze prijzen gelden voor een
ononderbroken uitvoering van onze werken. De eventuele onderbrekingen geven aanleiding tot een verhoging van prijs, inbegrepe n
reisverblijfkosten, enz.
14.Opmeten
De opmeting wordt gedaan onmiddellijk na het voltooien van onze werken, en bij voorkeur tegensprekelijk. In geval van afwezigheid van de
klant of zijn afgevaardigde, en indien er geen protestbrief binnen 8 dagen wordt ingediend, gelden onze maten alleen en definitief, als wet
tussen partijen. De daken worden gemeten volgens hun werkelijke afmetingen, d.i. bodem en randlijsten. Alleen de leemten van meer dan
twee vierkante meter worden verleend voor de aftrekking van leemten van meer dan twee vierkante meter. Voor da aftrekking der leemten
geldt slechts de werkelijke maat van de openingen.
15.Opslag van onze materialen op de werf
Onze materialen moeten op de bouwwerf kunnen opgeslagen worden, beschut tegen de weersomstandigheden, en op zulke wijze dat z e
bewaard blijven in de staat waarin ze op de werf geleverd werden. De klant is verantwoordelijk voor de bewaring van onze materialen en ons
materieel op do werf. Iedere verdwijning of beschadiging zal de klant ten laste worden gelegd. Een vrije ruimte van 5 meter zal aan de voet
van het werk beschikbaar worden gesteld. Deze plaats moet voor al ons vervoer over een verharde weg gemakkelijk te bereiken zijn.
16.Oplevering van onze werken
Indien het contract niet uitdrukkelijk bepaalt dat een oplevering zal plaatshebben, wordt bij gebrek aan aangetekend protestschrijven met de
post binnen 10 dagen na het einde van onze werken, de oplevering als definitief beschouwd.
17.Onderbreking van onze werken
Elk voorval dat ons ertoe verplicht onze werken tijdelijk te onderbreken zal als een geval van overmacht beschouwd worden, met uitlokking
van een verlenging van de oorspronkelijk gedongen uitvoeringstermijn gelijk aan de onderbrekingsduur vermeerderd met de voor het
opnieuw in gang zetten vereiste tijdspanne. Worden o.a. beschouwd als gevallen ven overmacht: ongevallen, weersomstandigheden en hun
gevolgen waardoor ons werk technisch onmogelijk wordt, enz. Deze opsomming geldt als voorbeeld en is geenszins beperkend.
18.Waarborg
Wanneer een waarborg verleend wordt is de draagwijdte ervan bedongen in de bijzondere voorwaarden van onze offerte. Indien geen
waarborg vernoemd wordt, is deze uitgesloten. Geen enkele verantwoordelijkheid kan ons worden aangewreven voor verschijnselen die de
waterdichtheid van onze dichting niet aantasten en voor verschijnselen vreemd een onze werken.
19.Verantwoordelijkheid
Het is uitdrukkelijk en onherroepelijk overeengekomen dat de klant, zowel in eigen naam als in naam van zijn verzekeraars, aan ieder verhaal
op ons formeel verzaakt voor alle schade, welke ook, veroorzaakt ingevolge de uitvoering van onze werken aan gelijk welke roerende en
onroerende goederen, eigendom of niet, zware fout inbegrepen. Eventueel door ons verstrekte technische adviezen worden enkel gegeven bij
wijze van inlichtingen en kunnen in geen gevel de verantwoordelijkheid van de architect, de ingenieur, de aannemer of de bouwheer
vervangen of aanvullen.
20.Ongevallen
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade geleden door derden ingevolge het gebruik, buiten ons weten, van ons materieel, onze materialen,
steigers en/of andere installaties.
21.Bankgarantie
Wanneer uitdrukkelijk overeengekomen is dat de klant een zeker bedrag als waarborg mag inhouden (maximaal 5% van het contractueel
bedrag) gedurende een op voorhand bepaalde termijn, behouden wij ons het recht voor deze waarborg te geven onder de vorm van een
bankgarantie.
22.Waarborg op betaling
Wij behouden ons het recht voor betalingswaarborgen te eisen hetzij vóór, hetzij tijdens de uitvoering van onze werken. Blijft onze vraag
onbeantwoord of zijn de waarborgen ontoereikend dan hebben wij het recht om zonder verdere aanmaning de werken onmiddellijk stop te
zetten en betaling te eisen van de voor het uitgevoerd werk verschuldigde bedragen. Terzelfder tijd ontzegt de klant zich elk recht om verdere
afwerking te eisen en staat hij volledig in voor alle gevolgen van deze stopzetting.
23.De voornoemde algemene verkoopsvoorwaarden
Paragrafen 1 t.e.m. 9 zijn eveneens van toepassing op onze werken.
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