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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN. 

 

In geval van overmacht zijn wij, voor zover we dit wensen, van elke verdere verbintenis ontslagen zonder enige schadevergoeding. Als gevallen van overmacht kunnen o.m. worden 
aanzien: algemene of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, lock-out, onlusten, ongevallen, machinebreuk, schaarste aan vervoermiddelen of grondstoffen of onmogelijkheid om verder te 
betrekken, brand, ziekte, enz… alles tussengekomen bij ons of onze leveranciers. 

De producten welke het voorwerp uitmaken van een verkoopovereenkomst moeten binnen de vastgestelde termijn afgehaald worden, zoniet kunnen wij, naar goeddunken hetzij de 
overeenkomst opzeggen, hetzij er de uitvoering van eisen, alles zonder nadeel aan schade- en intrestvergoeding. Indien de termijn niet werd vastgelegd, moeten de waren ten laatste zijn 
afgenomen binnen de 3 maanden na de bestelling tenzij een afwijking schriftelijk door ons wordt toegestaan.  

Om ontvankelijk te zijn, moeten alle klachten over zichtbare gebreken schriftelijk aan ons worden meegedeeld binnen de 3 dagen nà  de oplevering of plaatsing, zo deze laatste door ons 
werd uitgevoerd. Voor onzichtbare gebreken is deze termijn op uiterlijk vier maanden vastgesteld. Daarenboven moet volledige betaling zijn tussengekomen over de leveringen 
waaromtrent klachten worden geuit, zoniet kunnen wij tot geen enkele waarborg zijn gehouden. 

Van elke waarborg zullen o.m. steeds zijn uitgesloten: 

-  Het om één  spil draaiende chassis, welke niet in de vier hoeken sluiten 

- Chassis en deuren welke zich zetten door onkundig insteken van het glaswerk door extern bedrijf 

-  Verkleuring of kleine zettingen van het hout, windbarsten of opzwelling van de houtvezels, ontstaan nà  impregnatie, zomede alle gevolgen van een verkeerdelijk of onkundig gebruik 

-  Alle chassis waaromtrent wordt bewezen dat de afnemer (klant) ervan naliet, uiterlijk binnen 4 weken nà  de levering of plaatsing, een beschermende grondlaag toe te dienen 

Het nazien en bijkomende werken ten gevolgen van nalatigheid door derden vallen steeds ten laste van de opdrachtgever (klant) 

10-jarige waarborg op het glas (stof- en/of condensvorming tussen glasbladen) is ten laste van de glasproducent. Daarin zijn de werkuren van plaatsing en verplaatstingskosten niet 
inbegrepen. Deze vallen steeds ten laste van de opdrachtgever. 

We behouden ons het recht voor de terugzending van de gebrekkige stukken te eisen, deze te vervangen of zelf te herstellen, zonder dat we ooit tot enige verdere waarborg gehouden 
kunnen zijn, bij uitsluiting van elke andere tussenkomst en dit onder afwijking op art. 1644 B.W. 

We behouden ons het recht voor van de klant of opdrachtgever, op ieder ogenblik, zelfs na gedeeltelijke levering of uitvoering, waarborgen te eisen tot voltooiing van al zijn verbintenissen. 
Deze waarborg zal bestaan in het storten van de volledige koop- of aannemingssom op een gerubriceerde rekening, op onze naam en deze van de klant geopend. Indien de klant of 
opdrachtgever weigert hieraan gevolg te geven, hebben wij het absolute recht onze verbintenissen geheel of gedeeltelijk als beëindigde ten aanzien of te schorsen totdat is voldaan, terwijl 
alles wat op dit ogenblik zal zijn uitgevoerd in ieder geval onmiddellijk eisbaar wordt. 

We zullen steeds gerechtigd zijn betaling te eisen onmiddellijk na de tussengekomen gedeeltelijke leveringen en plaatsingen. Voor de materialen door onszelf bij derden aangekocht, zal de 
betaling zelf eisbaar zijn onmiddellijk nà  de aankoop. Over elke aanneming van binnenschrijnwerk zullen we steeds gerechtigd zijn te facturen naargelang de uitvoering van de werken. 

De volle aannemingssom zal steeds ten laatste eisbaar zijn vanaf de voltooiing van de werken, zonder inhouding van de overeengekomen waarborgsom; zo een bestelling of opdracht door 
de klant of opdrachtgever wordt geannuleerd, voorafgaandelijk aan enige uitvoering door ons, dan is hij ons een forfaitair schadebedrag plichtig, vastgesteld op 15% van de waarde van de 
bestelling of opdracht. Bij niet-betaling zal zonder verdere verwittiging een schadevergoeding betaald worden van 15% van het onbetaald bedrag met een minimum van € 50,00 en met een 
rente vastgesteld aan de huidige rente van de Nationale Bank van België, dit bij toepassing van art. 1134 en 1152 B.W. zonder toepassing van art. 1231 van ditzelfde wetboek. Deze 
verhoging is onherroepelijk door partijen voorzien bij wijze van onze bijkomende organisatiekosten. 

Documentatie, prijslijsten, monsters worden enkel ter informatie overhandigd en zullen in geen geval tegen de fabrikant gebruikt kunnen worden. De fabrikant behoudt zicht het recht voor 
modellen, prijzen, enz. zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen. 

Bij gekleurde, geleverde goederen kunnen kleine verschillen in kleur of tint, met de gekozen kleur in de toonzaal of op het monster, geen reden tot klacht zijn. 

De gegeven RAL-kleuren in de offerte zijn benaderende kleuren. Indien er verschillende materialen zijn kan er een kleurverschil optreden. 

Het opstoppen van nagelgaatjes  is niet voorzien en is ten laste van de koper, uitgezonderd bij vermelding op het verkooporder dat ze wel inbegrepen zijn. 

De in onze bevestiging vermelde termijnen worden enkel bij wijze van inlichting gegeven en verbinden ons niet. De klant of opdrachtgever kan zich in geen geval beroepen om 
schadeloosstelling te eisen. 

Bij het kleuren/schilderen van de ramen en deuren door klant of opdrachtgever zelf, mag er niet op de dichting gekleurd of geschilderd worden, wel moet deze éénmalig  per jaar 
ingewreven worden met talkpoeder. Hang- en sluitwerk dient degelijk onderhouden te worden volgens voorwaarden fabrikant, deze zijn op eenvoudige aanvraag te verkrijgen. 

Vlekken op de anodisering, of op om het even welke andere oppervlaktebewerking op onze materialen, afkomstig van pleister- of ander plankwerk, kunnen vanwege de klant nooit 
aanspraak maken op vervanging, herstelling of schadeloosstelling. 

Alle gedeeltelijke betalingen zullen eisbaar zijn, niettegenstaande welk danige opmerking ook van de opdrachtgever over de uitgevoerde werken. We zullen gerechtigd zijn, bij wanbetaling 
van de opdrachtgever, de werken stop te zetten, zonder dat dit aanleiding kan geven tot een schadevergoeding of vertragingsboete van welke aard ook. 

Herstellingen houden louter een middelenverbintenis in, en geen resultaatverbintenis. Herstellingen scheppen geen garantieverplichtingen in hoofde van Timmerbedrijf Van Hee. 

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Veurne bevoegd. 
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