ALGEMENE VOORWAARDEN
Onderstaande voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met uitsluiting van de eigen
voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
1.

Aanvaarding. Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van onzentwege zal het feit dat de
klant ons een bestelling toevertrouwt, op zich inhouden dat hij al onze hierna vermelde voorwaarden
aanvaardt.

2.

Offertes. Tenzij vooraf door ons ingetrokken, zijn onze offertes slechts geldig gedurende de daarin
vermelde periode, of wanneer geen periode werd aangeduid, gedurende 14 dagen na hun dagtekening.
De goederen en diensten worden geleverd zoals omschreven in de offerte.

3.

Leveringstermijn. Een opgegeven leveringstermijn houdt niet meer in dan een streefdatum, die zo
goed mogelijk zal worden nageleefd. Gebeurlijke vertragingen zullen nooit aanleiding kunnen geven tot
hetzij verbreking van het contract, hetzij schadevergoeding.

4.

Prijzen. Inbegrepen in de prijs zijn: leveren, plaatsen en afhalen van de bestelde materialen, laden en
lossen van de materialen, onderhoud van de materialen, bespreking met de bevoegde instanties,
aanvraag vergunning(en) en opmaak plan.
Niet inbegrepen in de prijs zijn: BTW (21%), transport, aan te brengen wegbelijningen, kosten
veroorzaakt door vandalisme, diefstal, etc., kosten voor het innemen van de openbare weg, wijzigingen
aan het bijgevoegd plan opgelegd door de bevoegde instanties na overleg.

5.

Schade, diefstal. De klant is verantwoordelijk voor schade en diefstal tijdens de huurperiode.
Ontbrekende of beschadigde materialen zullen worden aangerekend aan de nieuwwaarde van de
goederen.

6.

Waarborg. to Sign bvba heeft het recht een waarborg ter waarde van de verhuurde goederen aan de
klant te vragen. Deze waarborg dient contant te worden betaald, dan wel op voorhand te zijn gestort op
rekening nr.363-0081852-24 (IBAN BE81 3630 0818 5224), uiterlijk op het tijdstip van
levering/plaatsing van de goederen bij de klant, dan wel op het tijdstip van afhaling door de klant van de
goederen. Indien op dit tijdstip de waarborg niet werd betaald, is to Sign bvba gerechtigd om de
uitvoering van alle door haar aangegane verbintenissen, op te schorten, zonder enige vorm van
(schade)vergoeding hiervoor aan de klant verschuldigd te zijn, en zonder dat de klant het recht heeft om
de ontbinding van de overeenkomst te eisen. De klant kan de waarborg niet beschouwen als een
voorschot of betaling van de verschuldigde prijs. De waarborg wordt aan de klant teruggegeven indien
deze aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

7.

Betaling.. Behoudens andersluidende bepalingen zijn onze facturen contant betaalbaar op onze
maatschappelijke zetel. In geval van laattijdige betaling geldt het vervallen van de termijn als
ingebrekestelling. Hierdoor worden al onze schuldvorderingen eisbaar, zelfs indien ze nog niet
vervallen zijn of voortspruiten uit andere leveringen. In dergelijke gevallen is er een verwijlinterest
verschuldigd van 1,5 % per maand. Indien een factuur niet betaald werd op haar vervaldag, is to Sign
bvba gerechtigd alle nog te verrichten diensten te staken, en alle contracten met de opdrachtgever
gesloten, kunnen ten zijnen laste verbroken worden.
Deze verbreking gebeurt door het versturen van een aangetekend schrijven aan de opdrachtgever, en
geldt alsdan automatisch.
Indien de opdrachtgever zonder enige reden in gebreke blijft, blijft zijn schuld te voldoen op de
vervaldag en wordt deze van rechtswege verhoogd met 30%, met een minimum van 150 EURO,
teneinde to Sign bvba schadeloos te stellen voor alle nadelige gevolgen voortspruitend uit deze
wanprestaties, met uitzondering van de conventioneel bepaalde verwijlinteresten.

8.

Klachten met betrekking tot geleverde prestaties of facturatie moeten ons binnen de vijf dagen na de
respectievelijke datum, per aangetekend schrijven worden medegedeeld

9.

Bevoegdheid. Alle geschillen over de uitvoering van deze overeenkomst zullen worden beslecht naar
Belgisch recht. De rechtbanken Gent zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele
geschillen tenzij to Sign bvba er de voorkeur aan geeft te dagvaarden voor de bevoegde rechtbank van
de woonplaats van de klant of van de plaats waar deze zijn maatschappelijke, administratieve- of
exploitatiezetel heeft. Deze algemene voorwaarden werden ook in het Frans opgesteld. In geval van
betwisting is de Nederlandse versie bindend.

