ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Algemeen.
a) Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt onze opdrachtgever uitdrukkelijk de hierna bedongen voorwaarden. Deze
voorwaarden gelden voor alle verkopen met en door ons aangegaan. Andersluidende voorwaarden zijn slechts van kracht mits
uitdrukkelijke geschriften desbetreffend van onzentwege. Feitelijke afwijkende gedragingen door ons gesteld of geduld door de
opdrachtgever, zelfs bij herhaling, rechtigen de opdrachtgever niet zich daarop te beroepen en zijn in zijnen hoofde geen
verworven recht. Afwijkende bedingen op de bestelbons van onze opdrachtgeveren worden uitdrukkelijk als niet geldend erkend.
Zij erkennen a contrario onderhavige voorwaarden als de regels het contract tussen onszelf en de opdrachtgever regerend.
b) Indien één of meerdere punten uit deze overeenkomst nietig worden verklaard of onuitvoerbaar blijken, heeft dit geen
wijziging tot gevolg voor de andere punten van deze algemene voorwaarden. Dit zal in geen geval een reden kunnen
uitmaken om deze voorwaarden als nietig te beschouwen.
Artikel 2. Offertes.
a) Onze offertes hebben tenzij anders vermeld een geldigheidsduur van 2 maanden. Onze prijzen zijn exclusief BTW en
wettelijke lasten, en gelden slechts voor de gespecificeerde producten, werken en parameters (vb. afmetingen,
leveringsdatum, datum uitvoering werken,….) zoals opgenomen in de offerte. Wat niet werd opgenomen in de offerte, is niet
inbegrepen en kan leiden tot een meerkost. Tevens, elke wijziging aan de offerte door de opdrachtgever, doet de globale
prijs vervallen. Wij zijn alsdan gerechtigd een nieuwe prijs te maken op basis van de nieuwe gegevens, en bijkomende
kosten aan te rekenen. Indien materiaalprijzen, lonen, sociale en/of andere overheidslasten, zoals invoerrechten, vrachten
of verzekeringspremies worden verhoogd, zelfs nadat wij de bestelling schriftelijk hebben bevestigd, zijn wij gerechtigd de
aan ons verschuldigde prijs, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorschriften, dienovereenkomstig te
wijzigen. Wij zullen dergelijke prijswijziging schriftelijk melden. Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen 8 dagen vanaf
melding, heeft de contractant aanvaard.
b) Wanneer de opdrachtgever een door hem gedane bestelling annuleert, of de overeenkomst verbreekt, zijn wij van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd op een forfaitaire verbrekingsvergoeding ad. 40% van de
totale bestelling/offerte, behoudens bewijs van meerschade of behoudens hogere contractueel bepaalde percentages. In elk
geval kan de opdrachtgever een order niet meer opzeggen tijdens de loop van de uitvoering.
c) De keuringskosten van een elektriciteitsinstallatie vallen steeds ten laste van de opdrachtgever.
Artikel 3. Leveringstermijnen en uitvoeringstermijnen
Leveringsdata/uitvoeringstermijnen worden door ons steeds ter inlichting verstrekt aan de opdrachtgever. Overschrijding van de
leveringsdata/uitvoeringstermijnen door welke oorzaak ook, geeft de opdrachtgever nooit het recht op vergoeding van enige
schade, van welke aard ook, of op verbreking of ontbinding van de overeenkomst, noch voor een deel noch voor het geheel, of
op niet-nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.
Artikel 4. Betaling.
a) De betaling van de facturen dient op de overeengekomen vervaldag op onze zetel te geschieden. Indien er geen vervaldag werd
gestipuleerd, dan zijn onze facturen contant betaalbaar (i.e. binnen de 8 dagen).
b) Bij gebreke aan betaling tegen de vervaldag is van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een
nalatigheidintrest verschuldigd ten belope van 10 % op jaarbasis, steeds berekend vanaf de factuurdatum, op de hoofdsom
inclusief BTW. Ingeval van enige welkdanige wanprestatie van de kant van de opdrachtgever, inclusief wanbetaling (niet- of niettijdige betaling), is de opdrachtgever van rechtswege en zonder inmorastelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten
belope van 15 % gerekend op de hoofdsom, inclusief BTW, met een minimum van 50.00 EUR en een maximum van 3'000.00
EUR.
c) In het geval de opdrachtgever een factuur/de facturen van onze firma niet heeft voldaan op de vervaldag, hebben wij, van
rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling, het recht om de verdere uitvoering van de gehele overeenkomst te
schorsen tot aan het moment van algehele betaling.
d) Tevens zijn wij gerechtigd, indien de contractant zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, zonder dat gerechtelijke
tussenkomst vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen.
Artikel 5. Bevoegde rechtbank.
Voor alle betwistingen zijn uitsluitend die Rechtbanken bevoegd die territoriaal bevoegd zijn voor het rechtsgebied waar wij onze
maatschappelijke zetel houden, behoudens indien wij verkiezen de regels van het gemeenrecht, conform het Gerechtelijk Wetboek,
toe te passen. In elk geval zal de opdrachtgever bij betwisting, ons moeten dagvaarden voor de Rechtbank bevoegd voor het
rechtsgebied waar wij onze maatschappelijke zetel houden.
Artikel 6. Klachten.
Alle klachten omtrent de non-conformiteit van leveringen, plaatsingen en facturen, dienen ons te bereiken binnen de acht dagen, te
rekenen vanaf de verzending van de factuur ; elke klacht buiten deze termijnen gesteld, is onontvankelijk. Het indienen van klachten
geeft de opdrachtgever niet het recht de betaling van de factuur/facturen te verdagen of uit te stellen.
Artikel 7. Garantie.
Op uitgevoerde opdrachten en materialen bedraagt de garantie 1 jaar. Deze garantie vervalt echter wanneer er door derden
en/of de opdrachtgever ingrepen worden uitgevoerd aan de door ons uitgevoerde opdrachten en installaties.
Artikel 8. Intellectuele eigendom
a) Wij behouden alle intellectuele eigendomsrechten voor, en zulks in de meest ruime betekenis. Zonder uitdrukkelijke
toestemming van ons, kunnen geen kopies worden gemaakt van welkdanig document (plannen, schetsen, interpretaties,
schikkingen, …) ook, noch kunnen deze documenten meegedeeld worden aan derden.
b) Na volledige betaling van onze facturen (desgevallend vermeerderd met intresten, schadevergoeding en gerechtskosten)
zullen de plannen, schetsen, interpretaties en schikkingen aan de opdrachtgever worden overhandigd.

