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1. Geplaatste bestellingen impliceren de aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden, specifieke 

voorwaarden gekoppeld aan het product en eventuele  speciale voorwaarden vermeld in onze offerte 

Deze verkoopsvoorwaarden primeren op de aankoopvoorwaarden van de koper. 

2. De opgegeven prijzen en voorwaarden zijn slechts geldig mits bestelling binnen de 14 dagen vanaf 

datum der offerte. 

3. De bestelling is slechts geldig voor zover wij in het bezit zijn van de definitieve uitvoeringsmaten. 

Prijsveranderingen in grondstoffen, taksen en lonen kunnen onze prijzen beïnvloeden  en maken ten  

alle tijde het voorwerp uit van veranderingen volgens hierbovenvermelde marktschommelingen. 

4. Alle veranderingen aan de bestelling van welke aard ook, kunnen oorzaak zijn van prijsverhoging of         

verlenging van leveringsdata. 

5. Vernietiging of vraag om uitstel van levering is alleen geldig door ons schriftelijk akkoord. Wij 

behouden ons het recht voor, niettegenstaande ons akkoord, een schadevergoeding te eisen tot grootte 

van 20% van de overeengekomen prijs en dat onder voorbehoud van hogere schades en/of 

interestverliezen. 

6. Voor bestellingen van dubbel glas < 35 m² , zal automatisch een toeslag gerekend worden van  4 euro 

per  ontbrekende m².  

       Voor spoedorders van dubbel glas wordt een toeslag gerekend van 25 %, deze orders moeten tevens  

       door de klant in onze fabriek afgehaald worden.  

       Bestellingen van dubbel glas die niet kunnen samengevoegd worden met andere orders dubbel glas en   

       die de waarde van 150 euro excl. BTW niet bereiken,   zullen aan 150 euro excl. BTW gerekend  

       worden.   

       Deze drie voorgaande toeslagen kunnen gecumuleerd worden, evenwel  steeds met een minimum        

       van  150 euro excl. BTW. 

7. Op alle orders dubbel glas wordt 1.5% transportbreukverzekering gerekend. Deze  verzekering dekt de 

breuk op bok, gemeld binnen de 48 uur na levering en ondertekend door de klant en de leverancier of 

diens afgevaardigde. 

8. 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 worden doorgerekend en zijn opvraagbaar. 

9. Verpakking: 

Levering  glas op metalen bokken  AGC en andere;   deze bokken blijven exclusieve eigendom van de 

producent en moeten binnen de 28 kalenderdagen leeg gemeld worden, zoniet wordt een bedrag van 2 

euro per bok en per kalenderdag aangerekend. 

     10.    De vermelde prijzen in onze voorwaarden   6, 8 en 9 kunnen ten allen tijde en zonder onze        

              voorafgaande schriftelijke bevestiging gewijzigd worden. 

     11.   De prijzen voor aanneming verstaan zich voor plaatsing in normale omstandigheden  en  in nieuwe  

       ramen, voor glazen van rechthoekige vorm zonder versnijding of uitsnijding. Alle bijkomende  

       moeilijkheden zowel voor vorm der ruit als voor de plaatsing moeten dus bij de prijsvraag en in de  

       offerte omschreven worden. 

      12.   Onze prijzen zijn enkel geldig voor de opgegeven afmetingen voor de prijsvraag. De afwijkingen zelfs  

              miniem, kunnen een prijswijziging in de facturatie tot gevolg hebben. 

13. De waarborgen en toleranties voor kwaliteit, maten en dikten, vlakheid en kleur zijn deze van onze 

leveranciers. 

14. De prijzen begrijpen niet het opkuisen van de geleverde of geplaatste ruiten en ramen noch het afnemen 

van etiketten. 

15. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor gelijk welke goederen welke ons zijn toevertrouwd om te 

vervoeren, te snijden, aan te passen, te bewerken of eenvoudig te bewaren. Hetzelfde geldt voor glas dat 

wij in opdracht   dienen te verwijderen om eventueel later opnieuw te plaatsen 

16. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de door ons genomen maten op definitief geplaatste ramen. 

De klant neemt de verantwoordelijkheid voor de maten gegeven of door ons genomen in andere 

omstandigheden. De maten zijn altijd uitvoeringsmaten met aanduiding van Breedte x Hoogte. De 



mallen zijn altijd ten laste van de klant. Wij nemen geen verantwoordelijkheid van maten welke niet 

schriftelijk opgegeven worden 

17. Indien de plaatsing door onze zorg zal geschieden, neemt de klant alle maatregelen opdat deze zonder 

moeilijkheden zou kunnen geschieden, zoals het ter beschikking stellen van elektrische stroom van 220 

V, goede uitvoering der ramen, met eventueel geplaatste latten, goed werken van opengaande gedeelten. 

Zo niet zouden wij verplicht zijn de werken te staken en het opgelopen  tijdverlies in rekening te 

brengen. De slagen van de houten ramen zullen  2 maal  vernist zijn. 

18. 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 medebrengen of het voorwerp zijn van 

enige schadevergoeding door de koper. 

19. Werkstakingen,  defect van machines of andere gevallen van heirkracht laten  ons toe de overeenkomst 

te verbreken zonder enige schadevergoeding. Indien het order toch zou uitgevoerd worden,  zijn wij niet 

verantwoordelijk voor het te laat uitvoeren ervan. 

20. Alle beschadigde ruiten na plaatsing welke ons niet ten laste kunnen gelegd worden, zullen aan onze 

speciale tarief voor herstellingen vervangen worden en op kosten van  de besteller. 

21. Indien wij op een werf speciaal moeten terugkomen voor een bijkomende bestelling of door nalatigheid 

van derden, zal voor dit gedeelte, het vervoer en de uren aangerekend worden vanaf onze magazijnen tot 

terug in onze magazijnen, zelfs indien deze werken in de offerte zouden begrepen zijn. 

22. De gefactureerde maten van alle soorten glas worden afgerond tot 1 cm boven fractie. De cirkels en 

bogen worden verhoogd met 3 cm. De oppervlakten worden gefactureerd aan de dichtstbijgelegen dm² 

23. De niet-rechthoekige maten worden gerekend voor oppervlakte zoals de omschreven rechthoek. 

24. Wij zijn gerechtigd de gestockeerde goederen welke ter beschikking van de klant staan en niet kunnen 

worden geplaatst te factureren aan 75 % van de vastgestelde prijs. 

25. Wij factureren maandelijks volgens de vooruitgang der leveringen en/of werken. 

26. Wij behouden ons het recht voor de parameter van prijsherziening 

              p = P(0,40 *s/S + 0,40*i/I + 0,20)   toe te passen voor werken die maar na een termijn van 60 dagen 

                                                                      na de bestelling kunnen uitgevoerd worden. Voor zover de voorziene  

                                                                     goederen geen prijsverhoging ondergaan hebben bij de bestelling.    

                 In deze formule is de index van de lasten en de lonen, deze van Catg.  D  zoals hij is gepubliceerd in  

                 het weekblad “Het Bouwbedrijf”. 

27. Het opsturen van onze facturen is gelijk aan de vraag voor  aanvaarding. De klant kan geen betalingen 

of gedeelte van betaling inhouden ten titel van waarborg. 

Indien het krediet van de koper een minder gunstige wending neemt, behouden wij ons het recht voor, 

zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het contract van de koper, de geschikte waarborgen voor de goede 

uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. In geval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben 

wij het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren 

28. De leveringen of werken kunnen stopgezet of onderbroken worden, indien de klant de facturen niet op 

de vervaldag betaalt, zelfs voor andere prestaties die vóór deze ter zake, plaatsvond. Als wij aldus 

verplicht zijn het contract te onderbreken zullen wij de betaalde schadevergoedingen aan onze 

leveranciers voor  

         vernietiging van onze bestellingen, alsook de gereedzijnde materialen, factureren aan de kostende prijs  

         verhoogd met 10 %. 

29. De goedkeuring van de goederen wordt geacht te hebben plaatsgevonden binnen de 48 uren nadat deze 

op de plaats van bestemming zijn gearriveerd of geplaatst. Na deze termijn zijn klachten om reden dat 

de goederen niet zouden overeenstemmen met de bestelling of zichtbare fouten vertonen, niet 

ontvankelijk. 

Klachten zijn niet ontvankelijk wanneer de gebruiksvoorwaarden van de goederen niet overeenstemmen 

met de normen die gelden in het beroep of met de voorschriften van de verkoper. 

De verkoper wijst iedere verantwoordelijkheid af voor welke schade dan ook, welke aan derden 

berokkend zou kunnen worden. De koper aanvaardt ten opzichte van genoemde derden, de volledige 

verantwoordelijkheid die uit het onder beheer hebben van de verkochte goederen voortkomt. 

30. De koopwaar, welke ook het vervoermiddel zij, reist op risico van de koper. 

De geleverde goederen blijven exclusief en onvervreemdbaar het eigendom van de verkoper/ fabrikant 

tot de prijs in hoofdsom en alle nevenbedragen volledig en onvoorwaardelijk zijn betaald.Tot aan de 

volledige betaling behoudt de  verkoper/fabrikant  het recht om de goederen op kosten van de koper 

terug te nemen, ongeacht in welke handen zij zich op dat ogenblik bevinden. De koper zal erop toezien 

dat de goederen eenvoudig te identificeren zijn tot aan de volledige en onvoorwaardelijk betaling van de 

prijs. Hij draagt alle risico’s op verlies en volledige of gedeeltelijke beschadiging van de goederen. 

Indien de geldigheid van deze clausule van eigendomsvoorbehoud  in het land van de koper 



ondergeschikt is aan de wettelijke verplichtingen of aan voorafgaande bijzondere voorwaarden, dan 

moet de koper de verkoper/fabrikant daarvan  op de hoogte brengen en die verplichtingen ook nakomen. 

31. Alle facturen dragen van rechtswege een intrest van 1 % per maand vanaf de datum van de 

vervaldag.Daarenboven wordt bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag 

zonder ernstige redenen na vergeefse aangetekende ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogt met 10 

% met een minimum van 75 euro en een maximum van  2500 euro, zelfs bij toekenning van termijnen 

van respijt. 

32   De geleverde goederen blijven eigendom van onze firma tot de factuur volledig vereffend is.  

33   De betaling is steeds opeisbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper of een door hem  

aangeduide rekening, alle eventuele kosten en belastingen zijn voor rekening van de koper. 

34 Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Kortrijk 

bevoegd, d.w.z. ofwel de Rechtbank van Koophandel of  de Rechtbank van Eerste Aanleg, of 

desgevallend het Vredegerecht te Kortrijk I, afhankelijk van de materie en de in betwisting zijnde som.

    

  


