ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 : Offerte en bestelling.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die bij ons zijn geplaatst met
uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever die wij niet uitdrukkelijk schriftelijk hebben
aanvaard.
Artikel 1.1 : Tenzij andersluidend beding zijn onze offertes vrijblijvend en is de geldigheidsduur van
onze offerte 2 weken.
Artikel 1.2 : Elke bestelling die vanwege ons niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een
schriftelijke offerte is slechts bindend indien ze door ons schriftelijk werd aanvaard.
Artikel 2 : De prijzen.
Onze prijzen worden opgegeven in € en zijn steeds exclusief 21% Btw.
Onze prijzen betreffen slechts de uitvoering van de werken zoals omschreven in de bijzondere
bepalingen met uitsluiting van alle andere werken en prestaties. Indien de opdrachtgever dergelijke
prestaties wenst, worden deze afzonderlijk gefactureerd bovenop de in de bijzondere voorwaarden
vermelde prijs.
Artikel 3 : Betaling.
Artikel 3.1 : de aannemingsprijs is betaalbaar als volgt :
-

30 % bij de opdracht voor de aanvang der werken
30 % bij de aanvang van de werken
40 % na voltooiing van de opdracht binnen de 10 dagen na de factuurdatum
100% indien regiewerken betaling na 30 dagen factuur.

Tenzij anders overeengekomen en vermeld op offerte alsook schriftelijk aanvaarde bestelbon.
Artikel 3.2 : indien de factuur niet op de vervaldatum wordt betaald, wordt van rechtswege en
zonder een ingebrekestelling een intrest van 10 % verschuldigd vanaf de vervaldatum der factuur
tot de dag van de algehele betaling.
Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum is de opdrachtgever tevens gehouden tot betaling van
een onherroepelijk en onherleidbaar schadebeding ten belope van 10% op het factuurbedrag.
Artikel 3.3 : elke niet betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van de
facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastend dezelfde opdrachtgever.
Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt behoudt FASK BVBA zich het recht voor om de
uitvoering van de nog uit te voeren werken te onderbreken tot de factuur volledig zal betaald zijn en
dit zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door FASK BVBA.
Artikel 4 : Aansprakelijkheid.
In de gevallen waarin de Wet van 01/09/2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij
verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt is de volgende regeling van toepassing.
Als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend worden overgemaakt
aan FASK BVBA wordt de aanneming geacht definitief aanvaard te zijn.

De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden
moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de FASK BVBA, zo niet worden zij
geacht aanvaard te zijn.
Klachten in verband met verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden
meegedeeld op straffe van verval.
Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd.
Speelt de wet van 01/09/2004 wel dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan
overeenstemming binnen de 2 maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld, dit
alles op straffe van verval.
Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de bedragen die door onze
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar worden uitbetaald en waarvoor dekking wordt verleend.
Werken onder regievorm worden in overleg met de klant bepaald. Deze worden uitgevoerd volgens
richtlijnen en bepalingen van de klant. Gebreken en/of fouten door opvolging van deze bepalingen
zullen hierdoor ook ten laste van de opdrachtgever vallen, niet door de uitvoering van FASK BVBA.
Artikel 5 : Leveringstermijnen.
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend
tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd.
Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of
ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 6 : Eigendomsvoorbehoud.
De geleverde goederen blijven eigendom van FASK BVBA tot op het ogenblik van de volledig
betaling van de verkoopprijs (inclusief alle toebehoren).
Artikel 7 : Verbreking of annulatie van de overeenkomst.
Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn
toedoen geen doorgang kan vinden is die aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten
bedrage van 20 % van het totaal bedrag van de bestelling. De klant erkent en aanvaardt dat
voormelde schadevergoeding overeenstemt met de reële kosten van de aanneming en met de
gederfde winsten van FASK BVBA. Indien FASK BVBA zelf de overeenkomst verbreekt of
annuleert of indien de overeenkomst door toedoen van FASK BVBA wordt verbroken is de klant
voor zover deze een consument is gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens de aannemer.
Artikel 8 : Bevoegd.
De overeenkomst wordt beheerst door het Belgische Recht.
Voor gebeurlijke geschillen zijn bevoegd :
-

Vredegerecht te Bree
Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren
Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Tongeren

