ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Onderneming: Electrotechnieken DS
Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die geen consument
is in de zin van artikel I.1,1° van het Wetboek Economisch Recht, en
waarbij onder consument begrepen wordt “iedere natuurlijke persoon
die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachtsof beroepsactiviteit vallen.
Producten: alle lichamelijke roerende zaken die de Klant kan aankopen
bij de Onderneming, in het bijzonder Electrotechnieken DS.
Bestelbon: de schriftelijke bevestiging van de bestelling die de Klant
plaatst bij de Onderneming.
Wet van augustus 2002: de wet van 2 augustus 2002 betreffende de
bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (B.S.
07.08.2002).
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de
factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de Klant,
zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van
toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding,
offerte, bestelling, en koop-verkoop van Producten tussen de
Onderneming en de Klant.
De Onderneming stelt deze Algemene Voorwaarden ter beschikking op
haar website www.electrotechniekends.be , op de achterzijde van de
Bestelbon en op de achterzijde van de factuur. De voorzijde verwijst
daarbij steeds naar de achterzijde.
Artikel 3 – Aanbod en prijzen
Prijsoffertes zijn tot 30 (dertig) dagen na datum geldig, tenzij
andersluidende vermelding op de prijsofferte.
De offertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen,
materialen, diensten en BTW-tarieven. Indien deze wijzigingen
ondergaan onafhankelijk van de wil van de Onderneming, behoudt deze
zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De Klant
heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging
op de hoogte is gebracht, de overeenkomst op te zeggen.
De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden
die van kracht zijn op het moment van de aanvaarding van de bestelling.
Tenzij indien daarvan uitdrukkelijk zou worden afgeweken, zijn de door
de Onderneming medegedeelde en/of gepubliceerde prijzen voor de
Producten steeds in euro (€) en exclusief BTW. Voor de Klant-consument
wordt bovendien een totaalprijs inclusief BTW gemaakt.
De Onderneming is niet gebonden door prijsvermeldingen die evident
foutief zijn, bijvoorbeeld in geval van druk- of taalfouten. De Klant kan
geen rechten ontlenen aan onrechtmatige prijsinformatie.
Voor het goedkeuren van een offerte boven de 750€ vragen we een
voorschot van 30%. Is het bedrag boven de 2.000€ vragen we een
voorschot van 30% en voor de start van de werken 50%. Dit zal
meegedeeld worden samen met de offerte.
Artikel 4 – Factuur en betaling
De Klant kan geen aanspraak maken op een korting bij contante betaling.
De betaling door de Klant aan de Onderneming voor de aankoop van
een of meerdere Producten geschiedt als volgt:
a)
op het ogenblik dat de Klant de bestelling plaatst, brengt de
Onderneming een voorschot van 30% van het totaal
verschuldigd factuurbedrag in rekening. Dit voorschot is op
dat ogenblik onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar door de
Klant, bij gebreke waarvan er geen Bestelbon wordt
opgemaakt, de uitvoering van de bestelling niet wordt gestart
en de er met andere woorden geen koop-verkoop
plaatsvindt.
b)
op het ogenblik dat de Onderneming de Producten ter
beschikking heeft voor levering aan de Klant, brengt de
Onderneming
het saldo van 70% van het totaal
verschuldigde factuurbedrag in rekening. Dit saldo is op dat
ogenblik onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar door de
Klant, bij gebreke waarvan de Onderneming gerechtigd is de
koop-verkoop te ontbinden wegens grove tekortkoming aan
de zijde van de Klant, onverminderd het recht op
schadevergoeding ten voordele van de Onderneming. Deze
schadevergoeding bedraagt minstens het reeds betaalde
voorschot vermeld in punt a. hierboven, wat met andere
woorden definitief verworven blijft door de Onderneming.

Tenzij de factuur anders vermeldt, is zij binnen de 14 kalenderdagen na
factuurdatum verschuldigd en betaalbaar op het rekeningnummer van
de Onderneming met IBAN nr. BE94 3631 9159 1814.
In geval van laattijdige betaling is de Klant-handelaar van rechtswege- en
de Klant-consument na ingebrekestelling, het volgende verschuldigd:
Nalatigheidsinteresten van 15% per jaar, te rekenen vanaf de
dag na de vervaldag
Een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom,
met een minimum van €50,00
Herinneringskost van €3.50 aangerekend bij elke herinnering
Een betaling wordt steeds aangerekend op de oudste openstaande
factuur.
Indien de factuur op vraag van de Klant gericht wordt aan een derde,
blijft de Klant gehouden tot de betaling van het factuurbedrag indien de
derde om eender welke reden niet overgaat tot tijdige en volledige
betaling van de desbetreffende factuur.
Betwisting omrent de factuur dienen binnen de 14 dagen aan de firma
worden toegezonden middels een aangetekend schijven.
Artikel 5 – Conformiteit van de Producten
De Onderneming verbindt er zich toe de bestelde Producten te leveren
vrij van gebreken.
Indien de Producten om een of andere reden niet in overeenstemming
zouden zijn met de bestelling van de Klant, of gebreken zouden
vertonen, dient de Klant de levering op straffe van verval uiterlijk binnen
de zeven werkdagen schriftelijk te protesteren, bij gebreke waarvan de
Klant wordt geacht de levering onvoorwaardelijk en definitief te hebben
aanvaard. De bewijslast van voormeld schriftelijk en tijdig protest ligt
uitsluitend bij de Klant.
Er is geen sprake van een gebrek aan overeenstemming en/of enig ander
gebrek in de zin van dit artikel indien (i) het gebrek het gevolg is van
ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik door de Klant, of (ii) de Klant
voorafgaand aan de levering op de hoogte was van dit gebrek of daarvan
redelijkerwijze op de hoogte had moeten zijn, en daar niettemin heeft
mee ingestemd.
De Onderneming is niet gehouden de Klant te vrijwaren voor verborgen
gebreken die zij niet kende. De Onderneming wordt echter geacht de
gebreken te kennen waarmee de Producten behept zouden zijn, tenzij
zij bewijst dat zij er geen kennis van had en evenmin redelijkerwijze van
kon hebben.
Artikel 6 – Annulatie
Indien de Klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de
overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is de Klant
aan de Onderneming een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage
van het voorschot of 30% van het bedrag. Wordt de overeenkomst
geannuleerd door de Onderneming, zal deze een gelijke vergoeding
verschuldigd zijn aan de Klant.
Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud en risico
Het materiaal blijft in eigendom van de Onderneming zolang dat de
factuur niet betaald is. De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik
van levering van de materialen.
Artikel 8- Aansprakelijkheid
De Onderneming kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor
kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. De
Onderneming kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van
indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn
van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van
de overeenkomst. De aansprakelijkheid van de aannemer zal te allen
tijde beperkt blijven tot de som van de werken zoals vermeld in de
overeenkomst.
Artikel 9 – Werkgebied
Bij grote werken of werken waar een andere aannemer aanwezig is
dient de Klant de Onderneming één maand op voorhand op de hoogte
te brengen van de deadlines van de andere aannemers. Wanneer dit
niet gebeurt, kan de Onderneming de werken stopzetten, of een
meerkost op de werkuren aanrekenen.
Artikel 10 – Garantie
Bij het plaatsen is de garantie 1 maand geldig. Bij een
keuring/herkeuring is dit alleen geldig op toegebrachte materialen en
elektrisch schema De garantie verloopt 30 dagen na de factuurdatum.
Daarna vallen de materialen onder fabrieksgarantie.

Artikel 11 – Toepasselijk recht
De contractuele relatie tussen de Onderneming en de Klant wordt
uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Elk geschil valt onder de

exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige Rechtbanken van het
gerechtelijk arrondissement Aalst of van de woonplaats van de Klantconsument.

