Algemene Verkoopsvoorwaarden
1. Elk contract of (rechts) handeling met/van Jonny De Beule BVBA is onderworpen aan deze voorwaarden, met
uitsluiting van elke andere voorwaarde.
2. Afbreken en meenemen van de oude toestellen is inbegrepen in deze offerte.
3. Elke leverings- of uitvoeringstermijn is louter oriënterend en niet bindend voor Jonny De Beule BVBA.
4. Iedere bijkomende vraag of wijziging gedurende de uitvoering die niet uitdrukkelijk voorzien zijn in deze offerte,
zal afzonderlijk berekend worden volgens de geldende tarieven en materiaalprijzen en dit op het ogenblik van de
uitvoering van de werken.
5. Onvoorziene gebreken bij het uitvoeren van de werken zullen in meerprijs aangenomen worden.
6. De ruimte(s) waarin gewerkt moet worden, moeten toegankelijk en vrijgemaakt zijn. Werkuren voor het vrij en
toegankelijk maken van deze ruimte(s), worden als meerprijs aangerekend aan de geldende tarieven. Schade die
hieruit voortvloeit, is niet ten laste van Jonny De Beule BVBA.
7. Afwerken met siliconen wordt in regie aangerekend tegen huidig geldend uurtarief en gebruikte materialen.
8. Bij verbreking van de offerte door of lastens de klant, is deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding is gelijk aan de reeds uitgevoerde prestaties en reeds
aangekochte goederen, verhoogd met een schadevergoeding van 30%.
9. Een klacht dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de levering van de materialen of de uitvoering
van de werken. Na deze termijn is de klacht niet-ontvankelijk.
10. Garantie van 1 jaar op wisselstukken en werktijdtijd en 2 jaar fabrieksgarantie.
11. Bij herstelling of demontage door een derde persoon, vervalt het recht op waarborg. De waarborg is uitdrukkelijk
beperkt tot de gepresteerde werkuren en de geleverde materialen. Uitdrukkelijke uitgesloten: alle andere schade
aan personen of goederen tengevolge van een gebrekkige herstelling of gebrekkige materialen.
12. Spijts de voorzichtigheid die onze monteurs wordt opgelegd, kan de plaatsing in bestaande gebouwen met een
zekere vervuiling gepaard gaan, afkomstig van boorwerk en andere stofveroorzakende werken. Reinigingskosten
zijn niet ten laste van Jonny De Beule BVBA.
13. Bij eventuele schade aangericht door Jonny De Beule BVBA, ligt onze verantwoordelijkheid bij het herstellen van
de berokken schade en niet bij verfraaiingswerken zoals schilder-en behangwerken.
14. Milieutaksen of verplichtingen, die omwille van de hiervoor beschreven werken, geheven zouden worden en
schade voortvloeiende uit het doorboren van elektriciteitskabels en internetvoorzieningen, zijn niet ten laste van
Jonny De Beule BVBA.
15. De opdrachtgever verstrekt de energie, welke nodig is voor de uitvoering van de werken ten zijnen laste, alsook
de proeven en het in dienst stellen en houden van de installatie.
16. De klant dient zich te vergewissen of de energievoorzieningen van het pand toereikend zijn voor de nieuwe
installatie. Indien deze niet voldoen, dient hij contact op te nemen met het energieleverend bedrijf, om de
aansluiting aan de behoeften aan te passen en dit op te lossen. Eventuele bouw- en andere vergunningen dienden
door de opdrachtgever aangevraagd te worden.
17. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen en het Vredegerecht te Antwerpen bevoegd.
18. Indien parkeerverbod door Jonny De Beule BVBA wordt aangevraagd, volgt hiervoor een bijkomende factuur.
19. Ons bedrijf bezit het kwaliteitslabel van gehabiliteerd aardgasinstallateur.
Betalingsvoorwaarden
1. Voor aanvang van de werken zal er een voorschot gevraagd worden ter bevestiging van de opdracht aan 40% van
het totale bedrag. Indien de werken dit vereisen, worden de voorschotten gespreid opgemaakt aan de volgende
percentages: 15% - 35% - 40% en 10 % voor de afwerking.
2. Onze facturen zijn contant betaalbaar. Gelieve de vervaldatum van de factuur te respecteren. De betaling is
draagbaar.
Bij niet tijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een vergoedende intrest
verschuldigd van 1% per maand alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 50,00
euro.
3. Welke betwisting ook, is geen reden om betaling van de facturen uit te stellen of niet uit te voeren.
4. Jonny De Beule BVBA behoudt zich het recht om bij niet tijdige betaling van facturen, nog uit te voeren werken te
onderbreken tot de factuur werd betaald. Er kan hiervoor geen vergoeding verschuldigd zijn door Jonny De Beule
BVBA. Jonny De Beule BVBA bepaalt zelf wanneer de werken kunnen starten.
5. De geleverde goederen blijven eigendom van Jonny De Beule BVBA tot de volledige betaling.
Door ondertekening van de offerte of raming/bestek aanvaardt de klant uitdrukkelijk deze verkoops-en
betalingsvoorwaarden.
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