
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Het bedrag op deze factuur is contant betaalbaar te 2500 LIER, behoudens schriftelijk een andere regeling werd getroffen tussen de partijen.
Het aanvaarden van overschrijving of wissels doet hieraan geen afbreuk.

Klachten over deze factuur dienen uiterlijk acht dagen na factuurdatum, bij aangetekend schrijven, ingediend te worden.

Indien het bedrag van deze factuur niet volledig werd vereffend, uiterlijk op de vervaldag, zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling,
door het enkel feit van de niet-betaling, een intrest van 1 % per maand worden aangerekend op het nog verschuldigde saldo.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat, indien deze factuur, uiterlijk op de vervaldag, niet werd voldaan, het factuurbedrag zal verhoogd
worden met 10 %, dit bij toepassing van artikel 1152 van het burgerlijk wetboek.  Partijen gaan er uitdrukkelijk over akkoord dat deze
vergoeding forfaitair is en dat deze, bij afwijking van artikel 1231 van het burgerlijk wetboek, niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de
tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn.  De verschuldigde vergoeding zal in geen geval minder dan € 50 bedragen.

De verzending van goederen geschieden op kosten en risico van de klant, de verpakkingskosten zijn ten zijne laste.

Klachten over het werk of de levering der goederen moeten binnen de vijf werkdagen na uitvoering of levering aangetekend aan ons worden
medegedeeld, zoniet wordt het werk of de levering als aanvaarden beschouwd en is er geen betwisting meer mogelijk.

Bij annulatie van een getekende offerte zullen wij aan de klant een winstderving aanrekenen van ten minste 10 % van het totale
offertebedrag, excl. BTW.  Dit percentage kan opgetrokken worden tot 15 % bij annulatie binnen de 2 weken voor het begin der werken.
Bovendien zullen alle reeds aangekochte goederen integraal doorgerekend worden aan de klant.  De winstderving kan enkel door de
zaakvoerder van Water Technics BV  opgeheven of afgezwakt worden ingeval van ernstige annulatieredenen zoals sterfgeval, onteigening,
zware stormschade,…

Bij het inwassen van vloer is het mogelijk dat er een lichte cementsluier achterblijft na het opdrogen van de vloer.  Daar dit behoort tot het
eerste onderhoud van de vloer en het verwijderen van de sluier ten laste valt van de klant, kan dit geen reden zijn voor eventuele niet-betaling
of gedeeltelijke betaling van het factuurbedrag.  Wanneer wij de sluier moeten verwijderen zal dit doorgerekend worden aan de klant.

Tijdens werken aan elektriciteit of waterleiding, dient er steeds vrije toegang te zijn tot de hoofdaansluitingen.  Indien wij de werken dienen
te staken en later te hervatten omwille van geen toegang, worden de verlette uren in rekening gebracht.  Verbruik van water en elektriciteit,
nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden, is ten laste van de klant.  Beide voorzieningen dienen steeds aanwezig en vrij beschikbaar
te zijn.

Indien bij een reparatie/renovatie blijkt dat er een bijkomend, achterliggend probleem is dat gelijktijdig dient gerepareerd te worden, zullen
wij indien mogelijk, de klant hierover informeren.  Indien dit niet mogelijk is, voeren wij de gehele reparatie/renovatie uit volgens eigen
goeddunken.  Extra kosten die hiervoor dienen gemaakt te worden, worden doorgerekend in regie aan de, op dat moment, geldende tarieven.

Indien bij een interventie op afspraak, blijkt dat de werken niet kunnen doorgaan doordat er geen toegang is tot de nodige ruimtes, worden
minstens de verplaatsingskosten van dat moment in rekening gebracht volgens de geldende tarieven.

Aangezien water een levende materie is, en een goede waterkwaliteit afhangt van meerdere factoren dan enkel de chemische
waterbehandeling, kunnen wij geen sluitende garanties geven op éénmalige waterbehandelingen zoals bij openingen, sluitingen,
check-ups,…  Indien een extra behandeling, of meerdere, nodig zijn om terug een ideale waterkwaliteit te hebben, kan (kunnen) deze niet
verhaald worden op het feit dat de eerste niet doeltreffend zou geweest zijn.

Eventuele prijsveranderingen tussen de prijsovereenkomst en het uitvoeren van het werk worden doorgerekend aan de klant en zijn niet onze
verantwoordelijkheid.

Wij houden ons eraan elk werk binnen een afgesproken tijd te voltooien, doch zijn wij niet verantwoordelijk voor vertragingen ten gevolge
van externe factoren, zoals daar zijn: slechte weersomstandigheden, stakingen, faillissementen, ziekte,…  Hiervoor kan de klant dan ook geen
enkele financiële vergoeding vragen.

Wij, noch onze onderaannemers, zijn verantwoordelijk voor de beschadiging van ondergrondse leidingen en andere niet-zichtbare obstakels.

Wij houden ons eraan elke werf zo proper mogelijk achter te laten bij beëindiging van de werken.  Doch kunnen wij niet verantwoordelijk
gesteld worden voor eventuele verontreinigingen van bestaande verhardingen, sporen in de gazon, stofwaas op ramen, …  Klachten
hieromtrent worden niet aanvaard als reden van niet-betaling of gedeeltelijke betaling.

Alle werken die uitgevoerd worden zonder een op voorhand overeengekomen schriftelijke en getekende prijsofferte, worden uitgevoerd in
regie.  De aangerekende kosten van de materialen en de daguren zullen worden gedaan aan de tarieven die op dat ogenblik gelden.
De geldende tarieven kunnen ten allen tijde opgevraagd worden via info@water-technics.be

Wanneer de tijd het niet meer toelaat de klant nog een andere keuze te laten maken, zullen wij, bij een assortimentswijziging van onze
leveranciers, een product kiezen dat het gekozen product het dichtst benadert.  Eventuele prijsverhogingen ten gevolge van deze wijziging
zijn ten laste van de klant.

Deze verkoopsvoorwaarden primeren steeds boven eventuele verkoopsvoorwaarden van de klant, tenzij ze uitdrukkelijk door de zaakvoerder
van Water Technics BV  werden aanvaard.

Elke betwisting in verband met de uitvoering van deze verkoopsovereenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken
van Mechelen of van de heer Vrederechter van het kanton Mechelen.
Het aanvaarden van deze factuur / offerte geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden, zo deze als de bijzondere.


