Algemene verkoopsvoorwaarden Dakwerken van Riet
1.

Toepassing

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten. Zij hebben
voorrang op de algemene voorwaarden vermeld in de bestekken die ten grondslag liggen van de
aanneming. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen
schriftelijk van worden afgeweken.
2.

Offertes

Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de klant werden ondertekend en blijven 3 maand
geldig. Offertes voor verzekeringskwesties vragen wij een voorschotvergoeding van 150 euro. Deze
vergoeding wordt afgetrokken van de eindfactuur.
3.

Uitvoering van de werken

De werf dient door de klant op zijn kosten normaal toegankelijk te worden gemaakt om de normale
uitvoering van de werken mogelijk te maken.
Slechte weersomstandigheden die de kwaliteit van het werk in gevaar brengen, brengen een verlenging
van de uitvoeringsduur met zich mee die gelijk is aan de duur van de onderbreking. Dit zonder dat enige
vergoeding verschuldigd kan zijn voor de duurtijd van de onderbreking. De uitvoeringstermijn kan worden
opgeschort door onvoorziene omstandigheden, buiten de wil om van de uitvoerder zonder dat een
vergoeding verschuldigd is en dit wanneer de klant hiervan binnen de 8 dagen na het voorval wordt
verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. Indien er ons binnen de 8 dagen na uitvoering
geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt, wordt de aanneming geacht definitief aanvaard te
zijn.
4.

Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen

Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant zal een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is
aan de al uitgevoerde prestaties en de al aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met
een schadevergoeding van 10% van de overeengekomen prijs. Wanneer een factuur niet tijdig wordt
betaald, behouden wij ons het recht de uitvoering van de nog uit te voeren werken te onderbreken tot de
factuur werd betaald en dit zonder dat enige vergoeding verschuldigd kan zijn. Wij bepalen in dat geval
zelf wanneer de werken opnieuw zullen aanvatten zonder dat hiervoor enige vergoeding voor vertraging
verschuldigd kan zijn. De niet-betaling van de factuur brengt de onmiddellijke invordering van de
verschuldigde sommen teweeg, welke ook de voorziene betalingswijze is. Voor alle op de vervaldag niet
betaalde facturen worden wordt van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling een
intrest verschuldigd van 1,5% per maand aangerekend. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder
voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10%
van het nog verschuldigde bedrag. Deze som zal minimum 500 euro bedragen. Bij niet- betaling zullen de
verwijlintresten en schadevergoeding langs gerechtelijke weg gevorderd worden.
5.

Betaling

De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Deze worden gefactureerd
naargelang de vooruitgang der werken zoals op de voorzijde van de offerte is bepaald.

