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ALGEMENE BEPALINGEN 

Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden 
voor al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en 
leveringen. 

 
Artikel 1 
Opdrachtgever is wie de order geplaatst heeft, leverancier 

is wie aanvaard heeft de order uit te voeren. 
 
Artikel 2 
De offerten van de leverancier zijn vrijblijvend. Wanneer de 

prijzen van de grondstoffen stijgen, worden de 
offerteprijzen herzien.  
De geldigheidsduur van een offerte bedraagt 1 maand. 

De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de 
offerte. 
 

Artikel 3 
Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting 
tot het leveren van een gedeelte van de order tegen het 

overeenkomstig gedeelte van de totale prijs. 
 
Artikel 4 

Elke persoon of firma die een bestelling doet met verzoek 
deze aan derden in rekening te brengen, is persoonlijk 
verantwoordelijk voor de betaling ervan, zelfs indien de 

leverancier zich met deze wijze van factureren akkoord 
heeft verklaard. 
 

Artikel 5 
Een onderhoudsbeurt omvat enkel : het reinigen van de 
ketel, het vegen van de schoorsteen, het zuiveren en 

afstellen van de brander, de nodige metingen en het 
afstellen op het hoogste rendement, het opstellen van een 
rapport over het uitgevoerde werk en de metingen, het 

opmaken van een attest voorgeschreven door het 
Ministerie van Volksgezondheid indien de installatie aan 
de eisen voldoet.  

Voor deze werkzaamheden wordt een forfaitaire prijs 
bepaald. De forfaitaire prijs geldt slechts voor installaties 
tot een vermogen van maximaal 80.000 Kcal. 

De forfaitaire prijs wordt verhoogd : 
-bij installaties met een groter vermogen dan 80.000 Kcal 
-bij extra werk ten gevolge van bv. verwaarloosde 

installaties 
-voor levering van onderdelen 
In de forfaitaire prijs is het vegen van de schoorsteen 

slechts begrepen indien : 
-er een roetluik aanwezig is 
-er van onder naar boven geveegd kan worden zonder op 

het dak te klimmen 
-voor een schoorsteen met bochten, men van onder uit 
met de borstel boven kan komen 

Indien de schoorsteen om één of andere reden niet kan 
worden geveegd, geeft dit geen recht op vermindering van 
de forfaitaire prijs. 

Op aanvraag kan een roetluik aangebracht worden mits 
betaling der werkzaamheden en materialen. Indien nadien 
de schoorsteen dient geveegd te worden, wordt dit 

afzonderlijk in rekening gebracht. 
 
Artikel 6 

Als depannages worden o.a. beschouwd : vaststelling dat 
zekeringen stuk zijn, er onvoldoende brandstof aanwezig 
is, filter en verstuiver zijn verstopt, de electroden zijn 

vervuild na het vullen van de tank af andere kleine 
factoren. 
 

Artikel 7 
Indien een brander niet afgesteld kan worden bij gebrek 
aan brandstof of om andere redenen buiten onze schuld 

de werken niet volledig uitgevoerd kunnen worden, worden 

de kosten van de werkzaamheden nadien in rekening 

gebracht. 
 
 

Artikel 8 
Op straffe van verval van recht dient de opdrachtgever 
elke klacht of protest  toekomen  aan de leverancier 

uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen 
en/of uitvoering der werken. Indien de leverancier binnen 
deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt, heeft dit 

tot gevolg dat de opdrachtgever alle goederen en 
uitgevoerde  werken volledig aanvaard heeft. 
Gebreken aan een deel van de geleverde goederen of 
werken geven de opdrachtgever niet het recht het geheel 

af te keuren. 
Klachten over verouderde installaties of installaties die niet 
meer aan de normen voldoen door slijtage worden niet 

aanvaard. 
 
Artikel 9 

Bij de bestelling kan gevraagd worden een voorschot  te 
betalen. 
 

Artikel 10 
Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Bocholt of via 
een overschrijving op onze rekening. 

Alle facturen zijn betaalbaar binnen vermelde 
vervaltermijn. Bij niet-betaling of slechts gedeeltelijke 
betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, zal van 

rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest 
van 1% per maand worden aangerekend, te rekenen van 
de dag volgend op de  beschreven termijn. Los van de 

verwijlintresten is in geval van niet-betaling of gedeeltelijke 
betaling van het verschuldigde factuurbedrag tevens een 
bedrag gelijk aan 10% op het factuurbedrag verschuldigd, 

met een minimum van € 50.00 en dit ten titel van forfaitair 
schadebeding conform art. 1226 B.W. Door de laattijdige 
betaling van één factuur worden van rechtswege en 

zonder ingebrekestelling alle andere, zelfs nog niet 
vervallen vorderingen van ons opeisbaar. In dit geval 
houden wij ons het recht voor om met de uitvoering van de 

lopende contracten te wachten, totdat de betaling verricht 
is en dit zonder afbreuk te doen aan het recht op 
schadevergoeding wegens het niet nakomen der 

contractuele verplichtingen. 
 
Artikel 11 

De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte 
goederen nadat de verschuldigde sommen volledig 
betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen 

vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij te 
zijner beschikking worden gesteld. 
 

Artikel 12 
Opdrachtgever en leverancier gaan uitdrukkelijk akkoord 
dat in geval van betwisting het geschil zal voorgelegd 

worden aan de rechtbanken bevoegd voor het Gerechtelijk 
Arrondissement Hasselt. Beiden verklaren dat hun 
rechtsverhouding beheerst wordt door het Belgische recht. 

 
 
 

 

 


