
 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

1. TOEPASSELIJKHEID  

Deze algemene voorwaarden gelden op alle door ons gedane aanbiedingen, toevertrouwde opdrachten, gesloten overeenkomsten, rechtshandelingen 

en/of feitelijke handelingen tenzij er voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. De eigen voorwaarden van de opdrachtgever 

en/of derden zijn uitdrukkelijk uitgesloten ook al is daarnaar door de wederpartij in van haar afkomstige correspondentie en stukken uitdrukkelijk naar 

verwezen.  

 

2. OFFERTE EN ORDERBEVESTIGING  

Tenzij schriftelijk anders vermeld, gelden onze offertes slechts ten titel van inlichting en zijn zij steeds vrijblijvend. Elke overgemaakte order verbindt de klant 

doch verbindt ons slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Elke wijziging in een order is voor rekening van de klant. Eventuele of beweerdelijke onjuistheden in 

onze orderbevestiging dienen, op straf van verval, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen de 5 dagen na datum van deze bevestiging.  

 

3. PRIJZEN  

De door ons voorgestelde prijzen zijn gebaseerd op de kostprijzen die gelden op de datum van de offerte. Wijzigingen in die kostprijzen geven ons het recht 

de prijzen evenredig aan te passen. Al onze prijzen zijn berekend op basis van een normale uitvoeringsmogelijkheid. Extra prestaties ingevolge abnormale 

moeilijkheden al dan niet onvoorzienbare, geven ons het recht hiervoor supplementaire kosten te rekenen. Onze prijzen zijn exclusief alle kosten, lasten, taksen 

of rechten die door de overheid of andere instanties gevorderd worden voor de uitvoering van de overeenkomsten. Ook diegene die bij de afsluiting van de 

overeenkomst nog niet gekend waren. Alle vermelde prijzen zijn steeds nettoprijzen exclusief BTW of andere heffingen en/of taksen van welke aard ook.  

 

4. UITVOERING - VERTRAGING - ONDERBREKING  

Data en/of termijnen worden door ons niet gegarandeerd en hebben een louter informatief karakter tenzij anders voorafgaandelijk schriftelijk werd 

overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst dan wel aanspraken 

op schadeloosstelling voor schade hetzij van rechtstreekse hetzij indirecte aard. Alle uitgaven en/of meerkosten ten gevolge van om het even welke 

vertraging te wijten aan de opdrachtgever vallen te zijnen laste. Indien de uitvoering aan de overeengekomen termen en voorwaarden onmogelijk wordt 

ingevolge overmacht behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst te beëindigen zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op enige 

schadevergoeding. Onder overmacht wordt o.m. verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, maatregelen van officiële autoriteiten, quarantaine, oproer, sabotage, 

staking, uitsluiting, stoornissen in het verkeer, gebrek aan arbeidskrachten, ziekten, slechte weersomstandigheden, storm, mist, blikseminslag, overstroming, 

brand, explosies, verzakkingen, instorting, sluiting der grensposten.  

 

5. VERZEKERINGEN  

De opdrachtgever zal behoudens voorafgaandelijk schriftelijk anders werd overeengekomen alle te behandelen goederen (zowel wat betreft de 

demontage, de montage als vervoer en de daarmee samenhangende diensten) verzekeren tegen alle mogelijke risico's van vervoer, stockage en/of 

behandeling en meer bepaald doch niet beperkend: diefstal, beschadiging bij laden en lossen, vervoer, demontage en montage, behandeling, verlies en 

niet aflevering, brand, alsmede tegen alle gevolgschade daaruit voortvloeiend. De opdrachtgever wordt ten stelligste aangeraden een all-risk 

bouwverzekering af te sluiten alsook een verzekering voor de te behandelen goederen/materialen. De opdrachtgever zal er steeds zorg voor dragen dat hun 

verzekeraars een afstand van verhaal in het voordeel van 2MM in de door hen af te sluiten polissen zullen insluiten.  

 

6. KLACHTEN  

Alle klachten dienen te geschieden bij aflevering/oplevering tenzij anders bepaald. Het indienen van een klacht ontheft de opdrachtgever niet van zijn 

betalingsverplichting. De opdrachtgever zal elke klacht aangaande schade aan derden, aan gebouwen of uitrustingen evenals gebrekkige uitvoering der 

opdracht per aangetekend schrijven uiterlijk binnen de 2 dagen na het incident betekenen dit op straffe van verval. Alle mogelijke aanspraken tot 

schadevergoeding van de opdrachtgever uit hoofde van deze overeenkomst, mits voldaan aan alinea twee, verjaren en vervallen door het enkele verloop 

van een jaar te rekenen vanaf het incident op de dag van uitvoering.  

 

7. AANSPRAKELIJKHEID  

Uitdrukkelijk wordt de verantwoordelijkheid voor elke schade of vertraging ten gevolge van overmacht uitgesloten. Evenmin zijn wij verantwoordelijk voor 

enige directe of indirecte schade welke haar oorzaak vindt in de uitvoering van de opdracht door onze vennootschap of door ons aangestelde derden tenzij 

in geval van opzet. Voor zover enige aansprakelijkheid zou worden weerhouden wordt deze schadevergoeding indien het schadegeval onder de BA 

uitbating valt, beperkt tot het bedrag dat overeenkomstig de verzekeringspolis zal worden uitbetaald en bij gebreke hieraan tot een bedrag van 2.500 EUR 

alles inbegrepen niets uitgezonderd.  

 

8. BETALINGEN  

Alle facturen zijn betaalbaar op onze bedrijfszetel binnen de termijn vermeld op de offerte. Innings- en verdisconteringskosten bij de betalingen zijn tevens ten 

laste van de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever ten allen tijde verboden een betaling in te houden of te verrekenen. Bij het enkel niet betalen van de 

factuur of een deel ervan op de betalingsdatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan de intrest zoals bepaald in 

de wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Het enkel niet betalen van de factuur of een deel ervan 

14 dagen na de vervaldag geeft aanleiding tot een verhoging met 15 % met een minimum van 500 EUR ten titel van schadevergoeding onafgezien van alle 

kosten verbonden aan het invorderen van de factuur.  

 

9. PAND- EN RETENTIERECHT  

Alle materialen en documenten die de vennootschap onder zich heeft, strekken haar tot pand voor alle vorderingen die zij lastend de opdrachtgever heeft. 

De vennootschap heeft jegens ieder die daarvan afgifte verlangt een retentierecht op de zaken en documenten die zij heeft i.v.m. de uitvoering van de 

overeenkomst.  

 

10. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT  

Belgisch recht is van toepassing op al onze overeenkomsten, rechtshandelingen en feitelijke handelingen. In geval van betwisting is de Rechtbank te 

Antwerpen bevoegd. 


