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Algemene offertevoorwaarden 
 
 
 
Geldigheid: 
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is deze offerte geldig, mits in acht name van onderstaande voorwaarden, gedurende 
een periode van 30 dagen. Uw akkoord gegeven op deze offerte impliceert een aanvaarding van onze algemene 
verkoopsvoorwaarden. 
 
 
Facturatie- en betalingscondities: 

 De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.  

 Standaard betalingscondities zijn 30 dagen na factuurdatum. 

 Er worden geen betalingskortingen toegestaan, ook niet bij contante betaling. 

 Nieuwe klanten of klanten welke gedurende 6 maanden niets meer besteld hebben, dienen 50% voorschot te betalen bij 
het plaatsen van de bestelling. 

 De betalingsvoorwaarden kunnen bij de bestelling nog aangepast worden op basis van de beschikbare informatie bij onze 
credit control afdeling over uw financiële situatie.  Dit kan onder meer resulteren in het vragen van voorschotten, 
aanpassing van de betalingstermijn en/of  tot het integraal betalen op voorhand van het verschuldigd bedrag. Deze 
opsomming is niet limitatief bedoeld. 

 Wij behouden ons het recht voor, dat bij het niet respecteren van de door ons opgegeven 
betalingstermijn/betalingscondities uw bestellingen niet worden genoteerd, noch geleverd en/of de aannemingswerken niet 
worden uitgevoerd. Dit zonder enige mogelijke eis tot schadevergoeding van uwentwege. 

 Deze offerte is gebaseerd op de gegevens in ons bezit, wijziging van deze gegevens kan aanleiding geven tot een 
prijsaanpassing. 

 Zonder vermelding van bovenstaand offertenummer op uw bestelling zal deze aan tariefvoorwaarden worden gefactureerd. 

 De garanties/waarborgen en toleranties voor kwaliteit, maten en diktes, vlakheid, kleur en andere zijn deze van onze 
producent/leverancier. 

 Wij behouden ons het recht voor om werken die na een termijn van 60 dagen na bestelling worden uitgevoerd een 
prijsherziening te herberekenen waarin de parameter p = P.(0,40.s/S + 0,40.i/I + 0,20) wordt toegepast in functie van de 
offertedatum. 

 Bij orders kleiner dan 125 euro wordt steeds 12,5 euro administratiekosten gerekend. 

 Voor het heraanmaken van een factuur ten gevolge van onjuiste of onvolledige gegevens (bvb adres, offertenummer,…) 
wordt 12,50 euro administratiekosten aangerekend. 

 De klant dient ons op de hoogte te brengen over de toegankelijkheid van de werf en mogelijke manoeuvreer- en 
parkeerproblemen. Hij verwittigt ons tijdig indien signalisatie is te voorzien. Bij het niet verschaffen van deze informatie 
worden de hieruit voortvloeiende kosten, boetes en andere gevolgen aan de klant doorgerekend. 

 
 
Algemene condities: 

 Prijzen geldig voor rechthoekige volumes (tenzij anders vermeld). 

 Prijzen en glasdiktes zijn berekend in de veronderstelling dat de beglazing verticaal (90°) wordt geplaatst. 

 Prijzen voor gedeeltelijke zandstraling + coating of acide worden altijd berekend op de totale oppervlakte van een deur of 
een paneel. 

 De door ons opgegeven leveringsdata zijn alleen ter inlichting gegeven en kunnen niet als bindend begrepen worden. Zij 
kunnen dus nooit een afbestelling met zich meebrengen of het voorwerp zijn van enige schadevergoeding of boeteclausule 
door de koper. 

 Maatopgave door uw zorgen. Bestellingen gebeuren schriftelijk en zijn indien noodzakelijk voorzien van de nodige 
technische tekeningen of uitvoeringsplannen voor een correcte afwerking. 

 Voor maatopname door onze zorgen voor werven met minder dan 15 m² glas, rechthoekige eenheden en minder dan 20 
stuks, in een straal van 75 km rond Kortrijk, wordt steeds een éénmalig forfait van 100 euro gerekend. In alle andere 
gevallen worden de reële kosten verrekend (prijzen volgens tarief). 

 Aanvullende informatie over de garantie, het onderhoud, de plaatsing,… is terug te vinden op de website 
www.agcmirodanbouwglas.be en www.yourglass.be. 

 Een thermische schokberekening wordt in basis nooit aangeboden maar kan op uw aanvraag verkregen worden. Gelieve 
hiervoor het bijpassende document correct ingevuld terug te bezorgen. 

 Wanneer de klant ons het te bewerken materiaal ter beschikking stelt, blijft het risico op beschadiging of het teniet gaan van 
de materialen deze van de klant. Wij gaan in elk geval over tot facturatie van het geleverde werk 

 Klachten m.b.t. breuk of krassen moeten binnen de 5 werkdagen schriftelijk gemeld worden, zo niet worden zij beschouwd 
als veroorzaakt door derden, buiten onze wil en verantwoordelijkheid om. 
 
 

http://www.agcmirodanbouwglas.be/
http://www.yourglass.be/
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Leveringscondities: 

 Prijzen geldig “af fabriek”. 

 Er geldt steeds een transportbreukverzekering van 1,5% bij het leveren van de goederen, dit voor zowel het dubbel glas, 
enkel glas als de deuren. 

 Bij ‘prijzen voor het leveren van’ geldt : leveringen door onze distributiewagen, in een straal van 75 km van ons bedrijf, 
gebeuren franco “magazijn klant” voor een geleverde factuurwaarde vanaf 400 euro excl. BTW. Voor bedragen kleiner dan 
400 euro excl. BTW wordt een transportkost van 30 euro aangerekend. Transportkosten buiten een straal van 75 km 
dienen te worden aangevraagd. 

 Levering glas op metalen bokken van AGC en andere. Deze bokken blijven exclusieve eigendom van de producent en 
moeten binnen de 28 kalenderdagen leeg gemeld worden, zo niet wordt een bedrag van 2 euro per bok en per kalenderdag 
aangerekend. 

 Opgegeven leveringstermijnen zijn altijd indicatief en niet bindend. 
 
 
Specifiek voor dubbele beglazing: 

 Er geldt steeds een minimum facturatiemaat van 0,5 m²/volume. 

 Voor volumes  7,5 m² worden oppervlaktetoeslagen gerekend.  

 Voor alle beglazingen gelden toeslagen indien 1 zijde > 3210 mm. 

 Vormen worden altijd bekeken langs de buitenkant tenzij anders vermeld. 

 Voor volumes waarbij beide zijdes > 2700 mm bedragen worden er speciale oppervlaktetoeslagen en een transporttoeslag 
(= 550 euro) gerekend. 

 Prijzen voor het harden van Thermobel-beglazing met zachte coating, mits leverbaar, zijn geldig voor volumes groter dan 
900 x 300 mm. Voor volumes met minstens één afmeting binnen de rechthoek van 900 x 300 mm geldt steeds een 
minimum facturatie van 1 m². Hier blijft in eerste instantie ook de standaardregel “minimumhoeveelheid van 0,50 m²/stuk” 
gelden. 

 Voor bouwaanvragen vanaf 01/01/2006 is de nieuwe energieprestatienorm van toepassing in Vlaanderen. D.w.z. dat enkel 
beglazingen met een Ug < 1,6 W/m².K nog in een buitengevel mogen worden geplaatst. 

 De samenstellingen voor de buitenbeglazingen zijn steeds berekend met een basiswinddruk van 633 Pa voor gebouwen 
met een maximale hoogte van 10 m (tenzij anders vermeld). 

 Volgens de NBN S 23-002/2007 dient alle beglazing die zich onder de 90 cm t.o.v. de vloerpas bevindt, uitgevoerd te 
worden in veiligheidsbeglazing; tenzij er een andere beveiliging aangebracht wordt, deze valt niet ten onze laste. 

 
 
Specifiek voor deuren: 

 Bovenstaande prijzen zijn enkel geldig voor rechthoekige eenheden (een niet haakse deur is niet realiseerbaar, kan niet 
optimaal functioneren). 

 Bij maatopgave gelieve de spannende maten van de opening te vermelden (maten op verschillende plaatsen controleren). 

 Wij kunnen slechts overgaan tot maatopname als de deuropening volledig is afgewerkt (stijlen, vloeren, tapijten en 
dergelijke moeten reeds aanwezig zijn) 

 Bij toepassing van een deurtrekker/ deurknop gelieve volgende informatie over te maken: De doorsneden van de boringen, 
het aantal te voorziene gaten, de centerafstand tussen de gaten en de afstand van de boringen ten opzichte van de 
onderkant en de zijkant van de deur (na het verkrijgen van deze gegevens kan de hardglazen deur pas in productie worden 
genomen). 

 Aanvullende informatie omtrent het beslag is terug te vinden bij de leverancier. 

 Alle punten waaraan het deurgeheel wordt bevestigd, moeten voldoende stevigheid garanderen. Wij vertrekken steeds van 
een stevige structuur die het glas omringt.  

 De klant is er voor verantwoordelijk dat de vloer (helling, oneffenheid natuursteen) of het plafond (bvb het aanbrengen van 
spots) het functioneren van de deur niet zal verhinderen. 

 Buiten de opgegeven materialen, vermeerdert met schroeven en pluggen, worden geen andere hulp- of verbindingsstukken 
voorzien.  

 Voor deuren op vloerveren kan er vooraf een schets van de uitsparing in de vloer worden bezorgd. 

 Bij het plaatsen van een deur op vloerveer is het heel belangrijk dat er geen leidingen lopen die het plaatsen van de 
vloerveer kunnen verhinderen. Schade aan aanwezige leidingen bij het aanbrengen van een uitsparing kan niet ten laste 
worden gelegd van AGC Mirodan Bouwglas NV. 

 Bij het plaatsen van een deur met elektrische ontgrendeling voorziet de klant de elektrische aansluiting van de elektrische 
ontsluiter. Indien noodzakelijk voorziet de klant tevens een uitsparing voor de elektrische ontsluiter. 

 Bij het plaatsen dient het verticale transport door de klant te worden voorzien. 

 Voor deuren met figuurglas/zandstraling of acide is het belangrijk bij uw bestelling een duidelijke schets met de aanduiding 
van de motiefzijde en de draairichting van de deur te voegen.  

 Voor een buitendeurengeheel kan het open waaien van de deur verminderd worden door het plaatsen van een zwaardere 
vloerveer tegen een meerprijs van 350 euro (exclusief BTW). 
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 U kunt uw douche het best onderhouden door na ieder gebruik van de douche met een trekker de panelen droog te trekken 
en de profielen af te wrijven. Hierdoor wordt voorkomen dat zich kalk en vuil aan de douche gaat hechten. 

 De aangeboden douche elementen zullen geen aanleiding geven tot 100% waterdichtheid.  

 Bij gehard glas is spontane breuk steeds mogelijk, een destructieve test, een heat soak test, kan vele van de stukken met 
nikkelsulfide insluitingen elimineren, doch zorgt voor geen 100% garantie. Indien een HST gewenst kunnen wij een 
aangepaste offerte aan u overmaken. 

 
 
Specifiek voor Pyrobel: 

 Bepaalde types Pyrobel-Pyrobelite zijn niet UV-bestendig en mogen enkel en alleen voor binnentoepassingen gebruikt 
worden.  

 Stockage, transport & manipulatie : 
 de beglazing dient verticaal, onder lichte helling gestockeerd te worden met een volledige ondersteuning van de 

leunende zijde. 
 Pyrobel-Pyrobelite moet ten allen tijde op een droge, geventileerde plaats gestockeerd worden. Aandamping door 

atmosferische schommelingen (dauw, …) moet vermeden worden. 
 Pyrobel-Pyrobelite reageert op UV-licht en temperaturen lager dan -40°C en hoger dan +50°C. 
 niet meer dan 20 panelen mogen tegen elkaar gestockeerd worden. De rug van de panelen moet steeds volledig 

ondersteund worden. 
 bij verhandeling in situ dient Pyrobel-Pyrobelite steeds volledig droog en buiten UV-licht gemanipuleerd te worden. 

Pyrobel-Pyrobelite kan ernstig en onherstelbaar beschadigd worden door vocht en temperaturen lager dan -40°C en 
hoger dan + 50°C. 

 bij vervoer dient Pyrobel-Pyrobelite in een droog gesloten vrachtruim geplaatst te worden. 
 vocht dient onmiddellijk en volledig van het oppervlak verwijderd te worden. 
 vlekken op een niet geplaatste Pyrobel-Pyrobelite mogen niet met vocht verwijderd worden. 
 de tape mag niet verwijderd of gemanipuleerd worden. Bij schending van de tape vervalt elke aansprakelijkheid. 

 Plaatsing : 
 Pyrobel-Pyrobelite mag enkel geplaatst worden in geschikt schrijnwerk dat bestemd is voor brandwerende toepassingen.  
 de beglazing moet geplaatst worden volgens de Pyrobel/Pyrobelite Processing Guide van AGC Chpt. 6 – Mounting and 

glazing. 
 afdichting dient met een neutrale silicone te gebeuren, onmiddellijk na het plaatsen van het paneel. 
 schrijnwerk en sponning moeten droog en vrij zijn van agressieve producten. 
 de tape moet volledig door de spanlijsten afgedekt worden. De rand van de tape mag niet gelijk of over de rand van de 

lijsten komen. 
 bij plaatsing in buitentoepassingen dient extra aandacht te gaan naar de afdichtingskit en het onderhoud ervan. Het 

gebruikt van rubbers dient ten allen tijde vermeden te worden.  
 bij plaatsing in buitentoepassingen dient voldoende afwatering aanwezig te zijn in het profiel. 

 Onderhoud : 
 onderhoud van Pyrobel-Pyrobelite dient met een minimum aan vocht te gebeuren. 
 agressieve producten mogen niet gebruikt worden voor de reiniging van het glasoppervlak. 
 ook na plaatsing dient UV-licht vermeden te worden. Ook temperaturen onder -40°C en boven +50°C mogen niet. 
 de siliconedichting moet frequent op correcte dichting gecontroleerd te worden. 
 bij vaststelling van defecten dient onmiddellijk contact opgenomen te worden met AGC. 

 
 
Specifiek voor Profilit: 

 Profilit (vroegere benaming ’Reglit’) was aanvankelijk een product voor industriële toepassingen. Gezien zijn zowel 
esthetische als isolerende eigenschappen is Profilit geëvolueerd naar een bouwelement voor in kantoorgebouwen, 
appartementen, privéwoningen… Ook de fabrikant heeft zich daaraan aangepast met o.a. het lakken van de kaderprofielen, 
het voorzien van thermische onderbrekingen, enz.  
Er dient echter rekening gehouden te worden met de specifieke normen en beperkingen. Zo kunnen spoorvorming, 
insecten, condensvorming in vochtige omgevingen en andere tussen de schalen niet worden uitgesloten. Dit is een 
fenomeen waar wij dan ook niet verantwoordelijk voor gesteld kunnen worden. 
AGC Mirodan Bouwglas staat, als gecertificeerde partner voor Profilit in België en met meer dan dertig jaar ervaring 
met het product, steeds ter uwer beschikking voor bijkomend advies!  

 Maatopgave door uw zorgen: bestellingen gebeuren schriftelijk. Deze zijn, waar nodig, voorzien van de nodige technische 
tekeningen of uitvoeringsplannen voor een correcte afwerking. 

 Technische berekeningen, opmaken van detailtekeningen en andere behoren niet tot onze opdracht. 

 De Profilit kaderprofielen hebben een breedte van 60 of 83 mm (afhankelijk van het type Profilit-beglazing). Dit betekent dat 
wij op een haakse draagstructuur moeten kunnen aansluiten. De kaderprofielen worden in het midden op de structuur 
geschroefd. Het valt voor dat juist op die plaats een isolatiesleuf is voorzien, desgevallend kunnen wij geen oplossing voor 
de bevestiging aanbieden zonder een koude brug te vormen. 
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 Om het Profilit te kunnen plaatsen verwachten wij rondom een degelijke draagconstructie met zeer geringe doorbuiging (5 
mm;  rekening houdende met het gewicht van het Profilit). Zo niet kan dit leiden tot uitvallen van de profielen. De omgeven 
constructie is niet ten laste van AGC Mirodan Bouwglas. 

 Tussen kaderprofielen en draagstructuur zijn geen neoprenen, zwelbanden, EPDM, soepele dichtingen of andere voorzien 
(kan op aanvraag en tegen meerprijs). 

 Uitbekledings- en afwerkingsprofielen en andere zijn niet in onze prijs opgenomen. 

 Buiten de door ons hierboven opgegeven materialen, worden geen andere hulp- of verbindingsstukken voorzien. 

 Alle profielen zijn aangeboden zonder dorpels tenzij anders werd vermeld. 

 Het onderhouden van de siliconevoegen bij Profilit is zeer belangrijk. Onderhoud valt niet ten laste van AGC Mirodan 
Bouwglas. Jaarlijkse controle van de dichtingen door de klant is een noodzaak. 

 Start uitvoering in goed overleg, onder meer i.f.v. de leveringstermijn van glas en profielen. 

 Wind/storm kan aanleiding geven tot lawaai veroorzaakt door het Profilit. 

 Ten gevolge van een paar slechte ervaringen van onregelmatige zandstraling (wolkenvorming, ook probleem van 
opstaande flenzen), vlekken door verhandeling en door de condens die in het poreuze oppervlak stof afzet, hebben we al 
enige tijd besloten om geen gezandstraalde Profilit meer aan te bieden. 

 Om Profilit in een gebogen opstelling te plaatsen wordt er door ons gewerkt met zaagsneden in onder- en bovenprofielen. 
Op deze gewerkte profielen wordt er achteraf een afdeklijst gezet. 

 Bij het plaatsen van enkelwandige Profilit blijven de PVC-profielen zichtbaar. Het is mogelijk om deze uit te bekleden, dit is 
echter niet voorzien in deze offerte. 

 
 
Specifiek voor plaatsingen: 

 Indien het een werf betreft die onder toezicht staat van SECO, dan dient ons dat vooraf schriftelijk te worden 
medegedeeld. 

 Voor woningen bestemd voor privégebruik en ouder dan 10 jaar geldt een BTW-tarief van 6 %. Het nodige attest moet op 
voorhand overhandigd worden. 

 De prijzen zijn enkel geldig indien de bestelling in één aansluitende fase kan worden uitgevoerd. 

 De prijzen zijn enkel geldig indien de volumes kunnen geplaatst worden door onze vrachtwagen met kraan (tenzij anders 
vermeld). Indien blijkt dat de volumes niet geplaatst kunnen worden met onze kraan, zal een aangepaste offerte opgemaakt 
worden of worden de meerkosten in rekening gebracht. Verder raden wij ook aan om ramen met grote en zware 
glaspartijen te voorzien van slaglatten aan de buitenzijde. Volgende omstandigheden kunnen een prijsstijging met zich 
meebrengen : Bij slaglatten aan de binnenzijde, dient de situatie samen met U ter plaatse geëvalueerd te worden en mag 
geen enkel obstakel een vlotte plaatsing hinderen, zoals verlaagde plafond, steunpilaren,… . Bij driedubbele beglazing 
dient men nog een extra rekening te houden met de samenstelling van het glas. Deze samenstelling is immers bepalend of 
de zware volumes met de kraan kunnen geplaatst worden. 

 Het eventueel af zetten van de straat en/of vrij houden van parkeerstroken dient door de klant te gebeuren (inclusief 
administratie). 

 Plaatsingen worden enkel uitgevoerd bij gunstige weersomstandigheden. 

 Hoogtewerker, schaarlift, torenkraan, telescopische kraan e.a. zijn niet in onze prijs inbegrepen en dienen door U te worden 
voorzien. 

 Bij plaatsing en/of opmetingen in de hoogte dient er steeds een elektrostatische afleiding door uw zorgen aanwezig te zijn. 

 De klant dient op de plaats van de werken, kosteloos en op zijn verantwoordelijkheid, ter beschikking te stellen: een lokaal 
dat gemakkelijk toegankelijk is en geschikt is voor materiaalopslag, de nodige elektrische stroom (220 V) en sanitaire 
installaties voor ons personeel. 

 Het aanbrengen van de nodige collectieve beschermingsmiddelen valt ten laste van de klant. 

 De evaluatie en het aanbrengen van eventuele doorvalbeveiligingen vallen niet ten onze laste. 

 Prijzen zijn geldig voor plaatsing in gewone ramen, indien geplaatst in gordijngevels wordt het glas vastgeklemd met 
voorlopige patten (door de klant aangeleverd). 

 Bij plaatsing van brandwerende beglazing in houten schrijnwerk worden de houten slaglatten door ons genageld. Na onze 
plaatsing dienen deze door uw zorgen definitief met vijzen vast gezet te worden. 

 Het aan brengen bij vloerbeglazing en/of traptreden van de nodige voorzieningen voor het verminderen van de statische 
elektriciteit dient door uw zorgen te worden voorzien. 

 Onze prijs is berekend voor plaatsing met siliconen die standaard verkrijgbaar zijn bij onze leverancier. Indien met andere 
afdichting (overschilderbare siliconen, Rotabond, Soudaseal, rubbers, gevezen glaslatten, gordijnwand …) of aangepaste 
siliconenvoeg (bv. recht aftrekken van de voegen) zal daarvoor de respectievelijke meerprijs in rekening worden gebracht. 

 Het kleven van roedes op de beglazing zal steeds gebeuren in regie, vermeerdert met de gebruikte silicone en tape. De 
prijs wordt dus sterk beïnvloed door de voorbereiding van de opdrachtgever. 

 Voor extra werk zoals het plaatsen van roosters, het vastschroeven van slaglatten en andere, wordt er een meerprijs 
verrekend. 

 Er zijn geen aansluitingen, noch profielen door ons voorzien en dus ook niet in onze prijs begrepen. 
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 Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging van onze uitgevoerde aannemingswerken of diefstal van 
de (geplaatste) materialen in de periode tussen de plaatsing van de goederen en de oplevering van de goederen (tenzij 
onze fout duidelijk aanwijsbaar is). Herstellingswerken zullen steeds gebeuren in regie of na het opmaken van een gepaste 
prijsofferte, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de kosten nodig voor het uitbreken en storten van het 
bestaande volume en deze voor plaatsing van het nieuwe volume. 

 In onze prijzen is er geen voorziening voor bescherming van de geleverde of geplaatste volumes noch voor een eerste 
schoonmaak van de geplaatste volumes. Bijgevolg kunnen wij hier niet voor instaan. 

 Het regelmatig nazicht/onderhoud van de afdichtingskitten, verlijmingsvoegen,… is uitermate belangrijk. Deze valt niet tot 
onze last. 

 Indien er overschilderbare silicone dient gebruikt te worden, dient de schilder zich te informeren welke verf er al dan niet 
compatibel is met onze gebruikte silicone. 

 De werken dienen in veilige omstandigheden uitgevoerd te worden. Indien extra hulpmiddelen (bvb hoogtewerker) dienen 
gebruikt te worden om veilig te kunnen werken, vallen deze extra kosten ten laste van de klant. 

 “Gelieve onze onderneming aan te melden bij de RSZ als onderaannemer via “Aangifte van werken” (art. 30 bis). Gelieve 
ons daarna zo spoedig mogelijk en ten laatste 2 weken voor de vermoedelijke aanvang van onze werken in 
onderaanneming, het  werfmeldingsnummer te bezorgen. Wij hebben het werfmeldingsnummer nodig om onze 
verplichtingen inzake de elektronische aanwezigheidsregistratie na te komen. Als u ons het werfmeldingsnummer niet of 
laattijdig bezorgd zullen alle mogelijke kosten en boeten ontstaan uit het niet kunnen nakomen van onze verplichtingen aan 
u worden doorgerekend.” 

 
 
GDPR : 
Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van U ontvangen met het oog de uitvoering van de 
overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de 
overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. 
De verwerkingsverantwoordelijke is AGC Mirodan Bouwglas, Izegemsestraat 375 te 8501 Heule. Deze persoonsgegevens 
zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van 
voormelde doeleinden voor de verwerking. 
 
De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich 
toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de 
persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en 
onze medewerkers zou ontvangen. 
De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op 
de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar. 
 
Voor meer informatie, zie onze Privacy policy, zoals terug te vinden op onze website www.agcmirodanbouwglas.be  

 

 

http://www.agcmirodanbouwglas.be/

