
1. Deze algemene voorwaarden worden beschouwd als gekend en
formeel aanvaard door het loutere feit van ontvangst van dit
document. Deze gelden steeds boven de aankoop- en 
verkoopvoorwaarden van de cliënt en/of medecontractant. Indien
afwijkingen worden toegestaan, dienen alle partijen schriftelijk
toestemming te geven en is dit slechts van toepassing voor iedere
afzonderlijk aangegane transactie. 

2. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de
factuur of van de bestelbon en ondertekend door alle partijen, zijn
enkel en bij uitsluiting van elke andere ook, de voorwaarden van
toepassing dewelke hier zijn vermeld. 

3. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende 
waarden van lonen, materialen en diensten. De geldigheidsduur van 
onze bestekken is in de offerte nader bepaald. Indien deze niet
binnen de gestelde termijn aanvaard wordt, houdt deze op ons te
binden. Wij behouden ons het recht om vervolgens de prijzen 
alsnog aan te passen. 

4. De leverings- en uitvoeringstermijnen, vastgelegd in de
overeenkomst, worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en
binden de verkoper niet. Overschrijding van deze termijnen geeft
de klant geen recht op annulering van de bestelling, noch op een
schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst. 

5. In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het
offertebedrag, met een minimum van 50 euro en dit onder
uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hoger schade te
eisen. Al onze reeds gedane onkosten met betrekking tot de
bestelling dienen bijkomend integraal terugbetaald te worden. 

6. Indien vermoedens worden vastgesteld van onvoldoende
kredietwaardigheid van de klant, behouden wij ons het recht om
zonder schadevergoeding de overeenkomst eenzijdig te verbreken.
Wij behouden ons tevens het recht om de overeenkomst van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als
ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk
onvermogen als ook bij om het even welke uitwijzing aan de
juridische toestand van de koper. 

7. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock –out, e.d.
niet in de mogelijk verkeren de overeenkomst uit te voeren,
behouden wij ons het recht om de overeenkomst te beëindigen
zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. 

8. Klachten betreffende de levering van materialen of uitvoering van
werken moeten ons toekomen binnen zeven dagen na de levering of 
uitvoering en alleszins voor het gebruik of voortverkoop van de
materialen. 

9. Elk protest betreffende een factuur dient per aangetekend
schrijven te gebeuren binnen zeven dagen na de factuurdatum.
Men wordt verzocht steeds de datum en het factuurnummer te
vermelden. Bij gebrek hiervan wordt de factuur als integraal
aanvaard beschouwd. 

10. Al onze facturen zijn contant te betalen, op de bankrekening
vermeld op de factuur, tenzij andersluidend beding uitdrukkelijk
werd overeengekomen. 

11. De niet –betaling of vertraagde betaling van de factuur leidt vanaf
de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling tot verwijlsrente, ten belope van 1% per maand en 
een bijkomende schadevergoeding van 12% van het factuurbedrag, 
met een minimum van 50,00 Euro. 
- Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven

zij onze eigendom. Het risico gaat echter over op de koper
van bij de levering of uitvoering. 

- Bij niet –betaling of vertraagde betaling behouden wij ons
het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen 
voor het geheel of het nog uitvoerende gedeelte. 

12. Onze vrijwaringsplicht met betrekking tot gebreken in de geleverde
goederen, strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers. 

13. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De
vervoerskosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de
koper. 

14. Al onze overeenkomsten zijn uitsluitend aan het Belgische recht
onderworpen. Uitsluitend de rechtbank of het vredegerecht naar
onze keuze of deze territoriaal bevoegd over de locatie waar onze
uitbatingszetel gevestigd is, zijn bevoegd over eventuele
betwistingen die uit de overeenkomst zouden voortvloeien. 

15. Bij aanvaarding van deze offerte/bestelling, wordt gevraagd 1/3 van 
het offertebedrag/bestelbedrag te voldoen op het
bankrekeningnummer vermeld op de voorzijde van dit document.
Het voorschot zal slechts in de definitieve afrekening verrekend
worden. 

16. De huurder of diens zijn gevolmachtigde erkent de goederen in
onberispelijke en gebruiksklare staat in ontvangst te hebben
genomen en verklaart volledig op de hoogte te zijn van de manier
waarop de gehuurde goederen moeten worden gebruikt en
onderhouden. Eventuele klachten betreffende de staat van de

gehuurde goederen dienen derhalve te worden geformuleerd bij de 
in ontvangstname.  

17. De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde goed als een goede
huisvader te behandelen, het volgens de gebruiksvoorschriften
vakkundig en deskundig te gebruiken en het te beschermen tegen
overbelasting en beschadiging. 

18. De huur vangt aan bij het vertrek uit de hoofdzetel.
19. De huur eindigt op de dag dat het gehuurde goed bedrijfsklaar terug 

ter beschikking is, ongeacht de overeengekomen vervaldag. 
20. Indien de huurder de huurperiode wenst te verlengen, dient hij

schriftelijk aan te vragen. De huurder kan in geen geval aanspraak
maken op een stilzwijgende verlening van de huur. 

21. Indien de goederen laattijdig worden teruggebracht, zal per
begonnen dag de volledige dagprijs supplementair worden
aangerekend. 

22. Indien we verkiezen, kunnen we aan de huurder de betaling van een 
borgsom opleggen. Deze borgsom is dan bestemd om de uitvoering 
van de verschillende verplichtingen van de huurder te waarborgen. 

23. De wijze van betaling van de borgsom wordt voorafgaandelijk
overeengekomen door ons en de huurder. De borgsom kan niet
worden beschouwd als een voorschot op de huurprijs en kan slechts
aan de huurder worden terugbetaald, nadat hij al zijn verplichtingen 
tegenover de verhuurder is nagekomen en de gehuurde goederen in
goede staat heeft teruggebracht. 

24. Gedurenden de huur zal de huurder alle risico’s dragen voor verlies
of beschadiging van de gehuurde goederen welke ook de oorzaken
daarvan kunnen zijn voor alle schade, door het gebruik van de
gehuurde goederen berokkend aan welke persoon of welk goed dan 
ook, zonder uitzondering. 

25. Indien herstelling nodig zijn omwille van beschadiging van de
gehuurde goederen, worden de herstelkosten in meerdering van de
huurprijs van de huurder in rekening gebracht. 

26. De huurder zal alle nodige maatregelen treffen voor de vrijwaring
van ons eigendomrecht ten aanzien van alle derden. 

27. Het geeft ons het recht om op elk ogenblik controle uit te oefenen
op de gehuurde goederen. 

28. We hebben het recht om het huurcontract onmiddellijk te
verbreken, van rechtswegen en zonder ingebrekenstelling, zonder 
enig recht op schadevergoeding voor de huurder in de volgende
gevallen: Verwaarlozing in het gebruik en het onderhoud van de
gehuurde goederen. Overbelasting van de gehuurde goederen.
Onvoldoende bescherming van de gehuurde goederen en het niet 
voldoen aan de verplichtingen in de huidige algemene voorwaarden 
door de huurder. 

29. De terugname van de goederen betekent niet onmiddellijk
aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. We
beschikken over een termijn van 48 uren na de terugname van de
gehuurde goederen, zat- & zondagen en feestdagen niet inbegrepen,
om aan de huurder haar bevindingen inzake schade, minderwaarde
enz. bekend te maken. We zullen de huurder schriftelijk uitnodigen
om de schade tegensprekelijk vast te stellen en dit binnen de 48
uren nadat de gehuurde goederen werden teruggebracht. Bij gebrek
aan reactie van de huurder binnen de 48 uren hebben we het recht
de herstelling uit te voeren en/of stukken te vervangen op kosten
van de huurder, onder voorbehoud van welk recht dan ook. De
huurprijs blijft verschuldigd totdat de gehuurde goederen hersteld
of vervangen werden. 


