ALGEMENE VOORWAARDEN
Art. 1 : Gelding
De huidige algemene voorwaarden beheersen al onze offertes en contracten tenzij
hiervan schriftelijk wordt afgeweken. In geval van tegenstrijdigheid tussen onze algemene voorwaarden en deze van de mede-contractant, zijn de huidige voorwaarden
bindend ten opzichte van alle aspecten van de overeenkomst.
Art. 2 : Totstandkoming van de overeenkomst
Onze offertes zijn geldig gedurende 30 dagen en zijn louter informatief.
De overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging van onzentwege.
Een begin van uitvoering geldt evenzeer als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud
is geschied.
Onze offertes en bevestigingen van bestellingen gelden enkel voor de karakteristieken uitdrukkelijk daarin beschreven. De karakteristieken voorkomend in lastenboeken,
plannen en andere documenten, maar naar dewelke niet uitdrukkelijk wordt verwezen,
kunnen niet ingeroepen worden.
Elke annulering van een tot stand gekomen overeenkomst, geeft aanleiding tot een forfaitaire vergoeding van 30 % op de totale aannemingssom. Wij behouden ons het recht
voor om een hogere vergoeding te vorderen indien hiertoe aanleiding bestaat.
Art. 3 : Onderaannemers - gebruik van materialen - vervanging van producten of goederen
Wij behouden ons het recht voor de werken geheel of gedeeltelijk in onderaanneming
te laten uitvoeren.
Het is ons tevens toegestaan op de werven materialen te leveren afkomstig van derden,
andere dan overeengekomen, voor zover deze van dezelfde kwaliteit en prijs zijn.
Art. 4 : Leverings en uitvoeringtermijn
Onze termijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk hiervan afgeweken is.
Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot welkdanige schadevergoeding ook, noch aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst.
Evenmin zullen wij aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer de laattijdige uitvoering aan overmacht te wijten is of aan een fout van de klant.
Art. 5 : Geleverde en verrichte werkzaamheden
Tenzij bijzondere kwaliteiten uitdrukkelijk door ons vermeld, leveren wij goederen van
gewone handelskwaliteit, zonder andere of verdergaande verbintenis, en zijn de goederen aan geen andere garantie onderworpen dan die welke wij uitdrukkelijk en schriftelijk
hebben toegestaan.
Levering in gedeelten is toegelaten. Een afwijking in hoeveelheid van 3 % wordt aanzien als correcte levering.
Indien de klant gedurende een garantietermijn herstellingen of veranderingen aan het
geleverde verricht of door anderen laat verrichten, verbeurt hij onmiddellijk elke recht
op reclamatie of garantie. Eveneens verbeurt de klant zijn recht op reclamatie in geval
de schade het gevolg is van het niet in acht nemen van de professionele normen en
gebruikelijke instructies.
De klant kan de betaling niet weigeren op grond van het feit dat wij onze gebeurlijke
garantieverplichting nog niet, of niet ten volle, zijn nagekomen.
Artikel 6 : Uitvoeringsmodaliteiten
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de uitvoeringsomstandigheden optimaal
dienen te zijn: zo dient de klant behoudens andersluidend beding o.m.:
- te zorgen voor de nodige stedenbouwkundige vergunningen
- de werf toegankelijk te maken
- ons te vrijwaren voor alle mogelijke vordering uit hoofde van lawaaihinder
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld, indien de aanwending van door ons
geleverde goederen of door ons gepresteerde en geleverde werken niet overeenstemt
met het doel waarvoor zij werden gepresteerd en geleverd.
Wij zijn in geen geval aansprakelijk indien de schade het gevolg is van weersomstandigheden.
Wij kunnen evenmin verantwoordeiijk worden gesteld voor inbreuken op stedebouwkundige - of milieuwetgeving. De klant dient ons hiervoor uitdrukkelijk te vrijwaren.
In geval van vastgestelde verantwoordelijkheid in onze hoofde, is de verantwoordelijk
evenwel uitdrukkelijk beperkt tot het vervangen en/of herstellen, met uitsluiting van alle
andere vergoedingen.
Om ontvankelijk te zijn moet elke klacht per aangetekende post binnen de 8 dagen te
worden geformuleerd.
Het inwerken van de stenen door de klant staat gelijk met een definitieve en onherroepelijke goedkeuring en aanvaarding.
n

Meten en aanrekenen

- 1. BOUWSTENEN
(blauwe hardsteen, Franse steen, e.a.): De stenen worden steeds aangerekend volgens het grootst omschrijvend blok en dit voor minstens 0,010 m3. Het meten, voegen inbrengen, gebeurt volgens de, door het lastenkohier van de Staat aangenomen
meetcode. De beeldhouwwerken, voorstellingen, vastzettings- of hechtingsgaten, zelfs
indien ze op het plan voorzien zijn, worden steeds afzonderlijk aangerekend.
- 2. MARMER EN GRANIET
(voor tabletten, tussendorpels, e.a.): De oppervlakte wordt steeds aangerekend volgens het grootst omschrijvend blok, met een minimum van 0,10 m2. De gepolijste of
bewerkte kanten worden bij de oppervlakte medegerekend (t.t.z. de ontvouwing). Ingeval van het aanbrengen van een verzwaring (aan een tablet b.v.) wordt eveneens
bij de oppervlakte medegerekend: de breedte of hoogte van de verzwaring met de
ontvouwing ervan te vermeerderen met 5 cm voor het lijmen. Ingeval van afwerking met
een ronde kant of een ander profiel wordt hiervoor een meerprijs aangerekend volgens
de aard van het werk.

Artikel 7 : Prijs
Onze prijzen zijn exclusief BTW.
Onze prijzen worden, behoudens andersluidend beding, bepaald hetzij tegen relatief
vaste prijs, hetzij tegen eenheidsprijzen.
Bij aanbesteding tegen relatief vaste prijs, kunnen er meerwerken worden gevraagd,
welke dan worden verrekend volgens een staat van eenheidsprijzen. Bij aanbesteding
naar het borderel van de eenheidsprijzen gelden de aangegeven hoeveelheden slechts
als ramingen.
Wij behouden ons het recht voor de eenheidsprijzen te wijzigen indien de aard van het
werk of de uitgevoerde hoeveelheden zoveel in min of meer is veranderd.
Meerwerken geven steeds aanleiding tot bijkomende facturatie op basis van de eenheidsprijzen zonder dat hiervoor een schriftelijk akkoord van de klant is vereist. Uitvoering van deze meerwerken bewijst de overeenkomst hiertoe.
Wij behouden ons tevens het recht voor om de prijzen te herzien in geval van gevoelige
wijziging van de marktprijzen der materialen en/of lonen. Onverminderd de algemene
toepasselijkheid van deze regel is zij in het bijzonder van toepassing op wijzigingen van
invoerrechten en andere rechten en belastingen die na de verzending van de orderbevestiging van toepassing geworden zijn.
Artikel 8 : Eigendomsvoorbehoud en risico
De geleverde materialen blijven onze eigendom tot en met volledige betaling. Zolang
de volledige betaling niet heeft plaats gehad is de klant er niet toe gerechtigd ze te
gebruiken, te verkopen, in pand te geven, of als waarborg te gebruiken ten gunste van
derden.
Alle leveringen worden geacht te hebben plaats gevonden aan onze magazijnen. De
verkochte goederen worden aanzien als onderzocht en aanvaard door de klant voor
hun vertrek uit onze magazijnen, zelfs als de verzending vrachtvrij gebeurt en of door
ons verzorgd wordt. Alle verzendingen worden gedaan op verantwoordelijkheid van de
klant, zelfs voor franco levering.
Artikel 9 : Betaling
Onze facturen zijn behoudens andersluidend beding, contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel.
In geval van niet betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 1 % per maand. Tevens zal in geval van
niet betaling op de vervaldag een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag
verschuldigd zijn, met een minimum van €75.
Het trekken en/of aanvaarden van wissels houdt geen schuldhernieuwing in.
Het niet naleven van onze betalingsvoorwaarden geeft ons het recht om alle leveringen
en werken te schorsen op risico van de klant. Niet tijdige betaling op de vervaldag,
wordt tevens aanzien als een ernstige wanprestatie, die ons het recht geeft om de
ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
Betalingen worden steeds eerst toegerekend op renteloze schulden, dan op de rentes
en dan pas op de hoofdsom of het kapitaal. Betalingen die niet uitdrukkelijk worden toegewezen zullen bovendien eerst worden toegerekend op de rentes van alle schulden
samen te beginnen met het hoogste rentesaldo.
Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één factuur, zullen alle facturen van
rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden.
Compensatie is niet toegelaten tenzij mits schriftelijke voorafgaandelijke toestemming
onzerzijds.
Het is ons toegelaten te allen tijde onze vordering over te dragen, dan wel te subrogeren aan derden.
Art. 10 : Klachten
Om ontvankelijk te zijn moet elke klacht per aangetekende post binnen de 8 dagen na
facturatie worden geformuleerd.
Art. 11 - Garanties
Indien het krediet van de klant een minder gunstige wending neemt, of in geval van
verandering in de toestand van de klant (overlijden, ontbinding van de vennootschap,
overdracht van handelszaak, ...) behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke
verzending van de goederen, aan de klant de geschikte waarborgen te vragen voor
de goede uitvoering van de genomen verbintenissen, dan wel een wijziging aan te
brengen in de overeengekomen betalingsmodaliteiten. In geval de klant ons dienaangaagnde geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de gehele overeenkomst of
een gedeelte ervan te annuleren zonder dat hiervoor enige schadevergoeding, onder
welke vorm dan ook, verschuldigd is.
Art. 12 : Overmacht
Gevallen van overmacht, en om welke redenen ook, alle storingen en belemmeringen
in het bedrijf en bij de afleveringen, alle onvoorziene gebeurtenissen bij ons of bij de
firma’s waar wij onze goederen betrekken, alle transportbelemmeringen of vertragingen, voorts het niet leveren van de goederen door onze leveranciers, stakingen, uitsluitingen, uit- of invoerverbod of beperking, brand of ongevallen, mobilisatie, oorlog
of onlusten of wetsbepalingen, geven ons het recht onze leverings- en uitvoeringsverplichtingen gedeeltelijk en definitief of tijdelijk te annuleren of op te schorten.
Artikel 13 : Tegemoetkomingen en afstandsverklaring
In geen geval zal enige tegemoetkoming vanwege ons, ongeacht de frequentie en de
duur ervan, worden beschouwd als een novatie van deze algemene voorwaarden of
in meer algemene zin, als een bron van rechten. Afwijking van één dezer bepalingen,
houdt geen afstand in van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.
Artikel 14 : Toepasselijk recht - bevoegdheidsbeding
Al onze overeenkomsten worden geacht te zijn afgesloten te TEMSE en zijn onderworpen aan het Belgisch Recht.
Voor alle geschillen voortvloeiend uit huidige overeenkomst of ermee verband houdende, geldt de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht Beveren, de Rechtbank van
Koophandel te Dendermonde en de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde.

