Algemene voorwaarden :

1. Elke conformiteitsverklaring betekent de aanvaarding van onze voorwaarden en tarieven door de klant.
2. De factuur moet betaald worden binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum. Bij niet-betaling van de gefactureerde bedragen
op de vervaldag is ervan rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is een forfaitaire vergoeding
van 10% op de niet-betaalde bedragen verschuldigd met een minimum van 60 EUR excl. btw boven alle intresten (10% per jaar) en
kosten, inningskosten of gerechtskosten. Indien reguliere herinneringen onbeantwoord blijven, zal de communicatie verlopen via
aangetekende (of gelijkwaardige) schrijvens. Deze laatsten worden doorgerekend a rato van 30 euro/schrijven.
3. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen
ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
4. De facturen zijn betaalbaar via overschrijving op bankrekening BE18 0017 3101 0365 met vermelding van factuurnummer.
5. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te
beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van
de koper of opdrachtgever.
6. Klachten betreffende facturen moeten ons aangetekend toekomen binnen de 8 dagen na de effectieve aflevering van de factuur.
Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
7. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om conformiteitsverklaringen, controles, inspecties stop te zetten. Tevens
behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te
beschouwen voor het geheel of nog niet uitgevoerde gedeelte.
8. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbank van Antwerpen bevoegd.
9. De dienstverlener gaat een inspanningsverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor zijn opzettelijke fout. In ieder
geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door de dienstverlener steeds beperkt tot het bedrag dat door hem
voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval van opzet.
10. Uitsluitend de Belgische wetgeving is van toepassing.

