1.

TOEPASSELIJKHEID EN AFW1IJKINGEN
•
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die worden afgesloten met uitsluiting de
voorwaarden van de co-contractant. De klant verklaart deze voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.
Afwijkingen hieraan, zelfs indien vermeld op onze documenten, zijn alleen ons tegenstelbaar als de zaakvoerder ze schriftelijk heeft
bevestigd.

2.

OFFERTES
•
De prijzen en voorwaarden op onze offertes zijn slechts geldig voor de duur van 1 maand en onder voorbehoud dat er zich geen
wijzigingen voordoen bij onze leveranciers.

3.

LEVERING
•
De goederen die door de aannemer geleverd worden, worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht. De klant dient
ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk op de werf kunnen worden geleverd en op een veilige manier kunnen
worden gestockeerd. De werf dient door de klant op zijn kosten normaal toegankelijk gemaakt worden, om de normale uitvoering van
de werken mogelijk te maken.
•
Nutteloze verplaatsingskosten en wachttijden van meer dan 15 minuten, zullen worden aangerekend.
•
Behoudens andersluidend schriftelijk beding gaat het risico na plaatsing van goederen over op de klant.

4.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
•
Alle geleverde goederen blijven eigendom van de aannemer tot aan de volledige betaling en afwikkeling van alle verplichtingen uit de
overeenkomst.

5.

KLACHTEN
•
Tenzij andersluidend schriftelijk beding wordt er overeengekomen, dat als er binnen de 8 dagen na de beëindiging van de werken
geen bemerkingen aangetekend overgemaakt worden aan de aannemer, de aanneming geacht wordt definitief te zijn aanvaard. Dit
tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve aanvaarding.
•
Alle facturen worden geacht te zijn aanvaard wanneer zij niet binnen de 8 dagen na postdatum bij aangetekend schrijven gemotiveerd
worden betwist.
•
Bij klachten wegens gebreken mogen betalingen vanwege de koper enkel ingehouden worden voor het gedeelte dat in passende
verhouding staat tot de opgetreden materiële gebreken. De koper kan enkel betalingen inhouden wanneer een klacht geformuleerd
wordt omtrent de gegrondheid waarvan geen twijfel bestaat. Wordt de klacht ten onrechte geformuleerd, dan hebben wij het recht de
ontstane kosten terug te vorderen van de koper.

6.

AANSPRAKELIJKHEID
•
De aansprakelijkheid van de aannemer m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte
waarborgen.
•
De aannemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor: − de gebreken in grondstoffen, materialen of producten die door de klant
zelf werden gekozen spijts het door de aannemer gemaakte voorbehoud − de gebreken aangebracht door de gebruiker van het
gebouw na oplevering − de foutloze aansprakelijkheid
•
Wij zijn niet aansprakelijk voor montage- of herstellingsfouten wanneer de installatiebedrijven de goederenzelfstandig bij ons
aankopen en zelf installeren.

7.

ANNULATIE DOOR DE KLANT
•
Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds
uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20% op
de totale aannemingsprijs.

8.

BETALING
•
Behoudens schriftelijk anders bedongen, zijn de facturen strikt te betalen binnen de 15 dagen na factuurdatum.
•
Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling verwijlsinterest verschuldigd ten belope van 1,5 % per maand van het onbetaalde factuurbedrag.
Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van
12 % van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van € 125,00), onverminderd het recht van S ELECTRIX om een
hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Hierbij vervallen alle eventuele vroeger gemaakte
betalingsafspraken en wordt het volledig openstaand schuldsaldo opeisbaar.
•
Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met S ELECTRIX gesloten
overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, alsmede in geval van dagvaarding in faillissement, bij
aanvraag van gerechtelijke reorganisatie of minnelijk akkoord, uitstel van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht van
een belangrijk deel van zijn vorderingen, is S ELECTRIX gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder
voorafgaandelijke ingebrekestelling elk dezer overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden mits passende kennisgeving,
zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.
•
De prestaties worden gefactureerd in functie van de vooruitgang van de werken.

9.

WAARBORG
•
De zichtbare gebreken of de gebreken in conformiteit welke van bij de plaatsing bijstonden, moeten binnen de 3 dagen aangetekend
gemeld worden aan de aannemer vanaf de datum der plaatsing, zoniet worden zij geacht te zijn aanvaard.
•
Voor wat betreft de verborgen gebreken, waarborgt de aannemer deze voor zover ze zich manifesteren binnen het jaar na de
definitieve aanvaarding van de werken. De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van slecht onderhoud of
beschadiging vanwege de klant of derden.
•
Deze waarborg wordt verleend op voorwaarde dat de klant elk gebrek dat binnen de 2 weken zichtbaar wordt, aangetekend meldt aan
de aannemer. Een laattijdig melden impliceert dat de waarborg vervalt.

10.

BEVOEGDHEID
•
In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken en vredegerechten van Kortrijk bevoegd. Alleen het Belgisch recht is van toepassing.

