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Bij prijsopgave zijn alle prijzen excl. btw tenzij anders vermeld.
Prijsopgave is geldig gedurende 60 kalenderdagen en niet bindend bij missing en/of overmacht.
De prijsopgave is strikt beperkt tot de materialen en werkzaamheden die zijn vermeld in de
prijsopgave. Onvoorziene aanpassingen, bijkomende materialen en bijkomende werkzaamheden
kunnen extra gefactureerd worden.
Er moet de mogelijkheid gelaten worden om de leidingen en kabels weg te werken in te storten
beton of uitvullingslagen, in te bepleisteren muren of in holle wanden en plafonds, indien niet, dan
kunnen de meerwerken die voortvloeien extra gefactureerd worden.
Gereedschapskosten (boren, slijpschijven, aardingsmeting) en afvoeren van afval, kunnen bij
werken in regie extra gefactureerd worden.
Meerwerken en werken in regie zullen steeds afgerekend worden met een detail van de gebruikte
materialen en de gepresteerde werkuren.
Bij korte werkzaamheden, kunnen er verplaatsingskosten gefactureerd worden.
Bij dringende leveringen voor materialen, kunnen er bijkomende leveringskosten aangerekend
worden.
Ontvreemding of vernieling op de werf van al dan niet geplaatste materialen of gereedschappen
valt onder de verantwoordelijkheid van de klant en de voorvloeiende kosten zullen extra
gefactureerd worden.
De waarborg bij materiaal- en/of constructiefouten strekt zich uit tot het vervangen of herstellen
van onderdelen, die onder de waarborg vallen van de fabrikant of leverancier, met uitsluiting van
alle andere kosten, en dekt geen kosten die het gevolg zijn van de materiaal- of constructiefout.
Facturen zijn te betalen binnen de 30 dagen na factuurdatum.
Bij niet tijdige betaling wordt het factuurbedrag verhoogd met 75 EUR en bijkomend 1%
maandinterest.
Klachten op de levering of de factuur zijn binnen de 15 dagen te melden na de levering- of
factuurdatum.
Bij niet betaling binnen de 30 dagen na factuurdatum zal aan de installatie niet verder gewerkt
worden vooraleer de betaling verricht is.
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling.
Voor alle geschillen omtrent levering, plaatsing of factuur, zijn enkel de rechtbanken van
Antwerpen gemachtigd.
Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper/klant in te stemmen met de algemene
verkoopsvoorwaarden.

