Algemene voorwaarden
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Tenzij anders vermeld, bedraagt de geldigheidsduur van de offerte 3 maanden.
De offerte is ondeelbaar in geval van bestelling.
Alle opgegeven prijzen zijn in euro en exclusief BTW.
De hoeveelheden zijn vermoedelijk en zullen bij het einde der werken vastgesteld worden door een
tegensprekelijke opmeting.
De uitvoeringstermijn is te bepalen in overleg. Gelieve rekening te houden met een termijn van 4 tot
6 weken na opmeting en goedkeuring van de plannen en het staal. Voor geluidswanden en/of panelen moet er rekening gehouden worden met een termijn van 10 tot 12 weken. Gelieve eveneens
rekening te houden met onze vakantiekalender (volgens officiële bouwkalender regio VlaamsBrabant) waarbij we collectief gesloten zijn en bijgevolg geen werkzaamheden kunnen uitvoeren.
De productie kan pas worden opgestart na ontvangst van uw definitieve schriftelijke bestelling.
We kunnen slechts akkoord gaan met de voorwaarden van uw bestelling voor zover deze niet
tegenstrijdig zijn met onze algemene voorwaarden. Wettelijke bepalingen kunnen onder geen enkel
beding worden uitgesloten, ook al neemt u dit op in uw algemene voorwaarden.
Facturatie volgens gecumuleerde vorderingsstaat.
Onze facturen zijn voor 100% te betalen binnen 60 dagen na factuurdatum.
De werken worden uitgevoerd in klasse EXC 1 volgens norm EN 1090-2 tenzij anders vermeld.
Voor de posten af te rekenen per kilo zijn de gewichtslijsten van de Groepering van de
IJzerhandelaars van België (8000 kg/m³) van toepassing met een toeslag van 3% voor de lassen.
Voor de posten m.b.t. de leuningen is onze prijs gebaseerd op rechtlijnige elementen.
De eenheidsprijzen zijn geldig voor montagewerken tijdens normale werkuren overdag en in de
week.
Voor de posten m.b.t. voorlopige leuningen: voor de demontage dient u alle puin en afval te
verwijderen van de vloerpanelen. Schade aan de elementen zal u worden doorgerekend. Indien de
beschreven periode van het ter beschikking stellen wordt overschreden, zal een bijkomende
huurprijs van 5,00 EUR per meter per maand gelden.
Vanaf een aannemingsbedrag van 25.000,00 EUR kan een borgstelling van maximum 5% worden
verstrekt volgens model van de Algemene Borgstellingen C.V. en dit tot bij de definitieve oplevering
der werken. Er wordt geen borgstelling gegeven voor geleverde goederen, afbraakwerken en
voorlopige leuningen. We aanvaarden geen inhoudingen op de facturen.
Garantie tot bij definitieve oplevering, met uitsluiting van geleverde goederen.
Er geldt een uitgebreid eigendomsvoorbehoud tot het moment dat alle vorderingen en/of facturen
m.b.t. de geleverde goederen en/of uitgevoerde werken volledig zijn betaald.
Kosten voor afbakening en signalisatie verkeer zijn niet in de eenheidsprijzen inbegrepen.
De uitvoeringsplannen zullen u ter goedkeuring worden voorgelegd en kunnen eventueel eenmalig
volgens uw wensen worden aangepast. Bijkomende aanpassingen zullen worden uitgevoerd in regie
aan 50,00 EUR per uur, excl. BTW. De plannen worden uitsluitend in PDF-formaat aangeleverd.
Het opstellen van rekennota’s en/of stabiliteitsberekeningen is niet voorzien tenzij anders vermeld.
Het afkitten van voetplaten en/of voorzien van isolatiebladen is niet voorzien tenzij anders vermeld.
De eventuele keuringskosten zijn te uwen laste.
De werkzone moet toegankelijk zijn voor onze vrachtwagens, montagekraan en -liften. Wachturen te
wijten aan omstandigheden buiten onze verantwoordelijkheid worden aangerekend aan een uurtarief
van 50,00 EUR per persoon en per voertuig.
Teneinde discussies n.a.v. beschadiging door derden te vermijden, zal voor de indienstneming door
u, de bouwheer of het bestuur een bevindingsstaat worden opgemaakt bij ‘het einde der werken’. Bij
levering zal de afgetekende leveringsbon gelden als bewijs van conforme en onbeschadigde
levering.

