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Algemene	  	  voorwaarden	  
	  
-‐ Al	  onze	  prijsaanbiedingen	  zijn	  vrijblijvend.	  De	  offerte,	  die	  voor	  akkoord	  wordt	  ondertekend	  door	  de	  klant,	  zal	  een	  automatische	  

verbintenis	  met	  zich	  meebrengen.	  Door	  het	  ondertekenen	  van	  een	  offerte	  wordt	  de	  klant	  geacht	  de	  algemene	  voorwaarden	  te	  
aanvaarden.	  

-‐ De	  algemene	  voorwaarden	  zijn	  van	  toepassing	  op	  alle	  aanbiedingen	  en	  leveringen	  van	  de	  verkoper	  aan	  de	  koper	  behoudens	  
wijzigingen,	  welke	  beide	  partijen	  uitdrukkelijk	  schriftelijk	  overeenkomen.	  

-‐ De	  prijs	  is	  zoals	  vermeld	  in	  de	  verkoopsovereenkomst,	  tenzij	  de	  levering	  plaatsvindt	  6	  maanden	  na	  het	  afsluiten	  van	  de	  
verkoopsovereenkomst	  en	  onze	  leverancier	  ons	  voor	  de	  betreffende	  goederen	  een	  hogere	  prijs	  aanrekent	  dan	  de	  
leveranciersprijs	  die	  gold	  op	  het	  moment	  van	  het	  afsluiten	  van	  de	  verkoopsovereenkomst.	  In	  dat	  geval	  kan	  de	  prijsverhoging	  in	  
rekening	  gebracht	  worden	  van	  de	  klant.	  

-‐ Vertraging	  in	  de	  levering	  kan	  nooit	  aanleiding	  geven	  tot	  schadevergoeding	  in	  hoofde	  van	  de	  klant.	  Leveringstermijnen	  worden	  
slechts	  ter	  inlichting	  opgegeven,	  zijn	  geenszins	  bindend,	  en	  kunnen	  nooit	  aanleiding	  geven	  tot	  ontbinding	  van	  de	  
overeenkomst	  of	  tot	  schadeloosstelling.	  

-‐ Afbeeldingen,	  maat-‐	  en	  gewichtsopgave,	  enz…	  welke	  de	  verkoper	  verstrekt	  in	  catalogi	  of	  anderszins,	  zijn	  voor	  hem	  niet	  
bindend	  en	  uitsluitend	  bedoeld	  om	  een	  voorstelling	  te	  geven	  van	  het	  aangeboden	  artikel.	  Afwijkingen	  in	  welke	  vorm	  dan	  ook	  
geven	  de	  koper	  niet	  het	  recht	  de	  goederen	  te	  weigeren,	  betaling	  achterwege	  te	  laten	  of	  schadevergoeding	  te	  eisen.	  

-‐ De	  klant	  dient	  de	  geleverde	  goederen	  onmiddellijk	  na	  ontvangst	  ervan	  na	  te	  kijken	  op	  evenutele	  gebreken,	  na	  het	  plaatsen	  
ervan	  worden	  geen	  klachten	  meer	  aanvaard.	  	  

-‐ Geleverde	  goederen	  worden	  niet	  teruggenomen,	  evenmin	  resten,	  tenzij	  anders	  overeengekomen	  en	  mits	  inachtname	  van	  
minwaarde.	  

-‐ Geleverde	  goederen	  kunnen	  niet	  geruild	  worden.	  
-‐ Ingeval	  van	  levering	  van	  de	  goederen	  door	  derden,	  kan	  de	  verkoper	  niet	  in	  gebreke	  gesteld	  worden	  bij	  laattijdige	  of	  foutieve	  

levering.	  
-‐ Sommige	  goederen	  worden	  mogelijk	  rechtstreeks	  door	  de	  leverancier	  geleverd	  aan	  de	  koper.	  In	  dat	  geval	  gelden	  de	  algemene	  

voorwaarden	  van	  die	  leverancier.	  
-‐ Klachten	  betreffende	  de	  geleverde	  goederen	  kunnen	  niet	  aanvaard	  worden	  wanneer	  zij	  niet	  aangetekend	  bij	  ons	  toekomen	  

binnen	  de	  acht	  dagen	  na	  levering.	  
-‐ Verborgen	  gebreken	  dienen	  met	  bekwame	  spoed	  te	  worden	  opgespoord	  en	  onmiddellijk	  te	  worden	  gemeld.	  De	  vordering	  op	  

grond	  van	  verborgen	  gebreken	  dient,	  op	  straffe	  van	  verval,	  te	  worden	  ingesteld	  binnen	  de	  2	  maanden	  na	  de	  ontdekking	  van	  de	  
gebreken.	  

-‐ Indien	  de	  opdrachtgever	  weigert	  de	  bestelde	  goederen	  in	  ontvangst	  te	  nemen	  en/of	  de	  uitvoering	  van	  de	  vergunde	  werken	  
mogelijk	  te	  maken,	  zijn	  wij	  gerechtigd	  de	  gedwongen	  uitvoering	  van	  de	  overeenkomst	  te	  vorderen	  dan	  wel	  de	  ontbinding	  van	  
de	  overeenkomst	  en	  dit	  naar	  onze	  keuze.	  Ingeval	  van	  vordering	  tot	  ontbinding	  van	  de	  overeenkosmt	  is	  de	  opdrachtgever	  een	  
schadevergoeding	  verschuldigd	  uit	  hoofde	  van	  geleden	  verlies	  en	  geerfde	  winst	  welke	  forfaitair	  begroot	  wordt	  op	  40%	  van	  de	  
oorspronkelijk	  voorziene	  prijs,	  zonder	  mogelijkheid	  tot	  vermindering	  en	  welke	  schadevergoeding	  van	  rechtswege	  verschuldigd	  
is	  na	  ontvangst	  van	  een	  aangetekend	  brief	  waarin	  wij	  onze	  intentie	  terzake	  meedelen.	  

-‐ De	  verwijlintresten	  bij	  laattijdige	  betaling	  worden	  gerekend	  aan	  1%	  per	  maand	  zonder	  ingebrekestelling	  van	  rechtswege	  vanaf	  
de	  vervaldag	  van	  de	  facturen.	  De	  berekening	  zal	  per	  periode	  van	  14	  dagen	  geschieden,	  elke	  begonnen	  periode	  wordt	  als	  
vervallen	  beschouwd.	  

-‐ Wanneer	  de	  factuur	  onbetaald	  blijft	  gedurende	  15	  dagen	  na	  de	  aangetekende	  verzending	  van	  een	  aanmaning,	  zal	  de	  schuld	  
bovendien	  worden	  verhoogd	  met	  10%	  van	  het	  factuurbedrag.	  Dit	  geldt	  als	  forfaitaire	  schadevergoeding	  voor	  de	  andere	  
onkosten	  dan	  het	  renteverlies	  en	  de	  eigenlijke	  gerechtskosten.	  

-‐ Ingeval	  van	  annulering	  van	  de	  bestelling	  door	  de	  klant	  is	  een	  forfaitaire	  schadevergoeding	  verschuldigd	  van	  30%	  van	  de	  
koopsom.	  

-‐ Bij	  niet-‐betaling	  behouden	  wij	  ons	  het	  recht	  voor	  om	  de	  verdere	  leveringen,	  prestaties	  en	  diensten	  stop	  te	  zetten.	  
-‐ Bestelde	  goederen	  dienen	  uiterlijk	  5	  werkdagen	  voor	  de	  voorziene	  levering	  betaald	  te	  zijn,	  hetzij	  cash,	  hetzij	  door	  storting	  op	  

het	  vermelde	  rekeningnummer.	  De	  werkuren,	  alsook	  eventuele	  extra	  vereiste	  goederen	  die	  de	  dag	  zelf	  worden	  meegebracht,	  
zullen	  aan	  het	  einde	  van	  elke	  werkdag	  	  cash	  betaald	  moeten	  worden.	  Alle	  geleverde	  goederen	  blijven	  evenwel	  eigendom	  van	  
de	  verkoper	  tot	  de	  volledige	  betaling	  in	  hoofdsom,	  kosten	  en	  rente.	  De	  BTW	  is	  ten	  laste	  van	  de	  klant.	  

-‐ Alle	  geschillen	  die	  voortvloeien	  uit	  de	  overeenkomst	  op	  basis	  waarvan	  de	  factuur	  is	  opgesteld,	  zullen	  beoordeeld	  worden	  door	  
de	  rechtbanken	  van	  het	  gerechtsgebied	  van	  Dendermonde.	  

-‐ Zelfs	  in	  het	  geval	  van	  een	  eventueel	  protest	  of	  in	  afwachting	  van	  een	  juridische	  uitspraak,	  moet	  elke	  factuur	  betaald	  worden	  
uiterlijk	  binnen	  de	  15	  dagen	  na	  datum	  factuur.	  

-‐ Ingeval	  de	  inkoopvoorwaarden	  van	  de	  koper	  in	  strijd	  zouden	  zijn	  met	  de	  algemene	  verkoopsvoorwaarden	  zijn	  alleen	  de	  laatst	  
genoemde	  voorwaarden	  van	  kracht.	  

-‐ De	  factuur	  is	  betaalbaar	  in	  Euro’s.	  
-‐ In	  geen	  geval	  kan	  de	  handenarbeid	  voor	  om	  het	  even	  welke	  herstelling,	  door	  de	  zorgen	  van	  de	  koper	  verricht,	  ons	  gefactureerd	  

worden.	  
-‐ Beeldmateriaal	  van	  de	  door	  GW	  Technics	  uitgevoerde	  werken	  kan	  gebruikt	  worden	  voor	  promotionele	  doeleinden	  (website,	  

facebook,	  …).	  Indien	  de	  klant	  hiermee	  niet	  akkoord	  gaat,	  dient	  GW	  Technics	  hiervan	  schriftelijk	  op	  de	  hoogte	  te	  worden	  
gebracht.	  


