Algemene Voorwaarden db-Electrics bvba:
Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten welke tot stand komen tussen db-Electrics bvba en de klant. De klant wordt geacht
ze te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Slechts bij uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst kan van deze voorwaarden
afgeweken worden.
Artikel 2: Tot standkoming van de overeenkomst
De prijsofferten van db-Electrics bvba zijn slechts geldig tot 30 dagen na zijn datum en zij kunnen ten alle tijde herzien of gewijzigd worden tot bij
de totstandkoming van de overeenkomst.
Een bestelling/offerte van/voor de klant is bindend nadat de geschreven overeenkomst door db-Electrics bvba en de klant werd ondertekend. Elke
wijziging van de overeenkomst zal schriftelijk moeten worden vastgelegd. De uitvoering van elke bestelling is strikt beperkt tot de goederen en de
prestaties die uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn beschreven.
Artikel 3: Leveringstermijnen
De door db-Electrics bvba opgegeven leveringstermijnen zijn steeds benaderend en dus niet bindend zelfs niet zo zij uitdrukkelijk op de bestelbon
zijn vermeld.
De leveringstermijn wordt alleszins geschorst in gevolge overmacht, vorst, slecht weer en bevoorradingsmoeilijkheden. Deze opsomming is niet
beperkend.
Een vertraging in de levering en de uitvoering van het werk kan geen grond zijn tot de ontbinding van de overeenkomst ten laste van db-Electrics
bvba noch betaling van enige schadevergoeding van db-Electrics bvba.
De klant dient er voor te zorgen dat de levering op de voorziene datum kan gebeuren. Wanneer de klant daartoe niet de nodige voorzieningen
heeft getroffen, zal db-Electrics bvba slechts kunnen verplicht zijn tot levering en plaatsing van het bestelde op de datum dat zijn agenda van de
werkzaamheden het toelaat. Bovendien heeft db-Electrics bvba het recht om een meerprijs voor de plaatsingskosten aan te rekenen van 10 % van
de totale koopsom wegens de veroorzaakte storing van de werkzaamheden van het bedrijf.
Artikel 4: Aansprakelijkheid
a: De goederen dienen bij de levering nagezien te worden door de klant. De goederen worden geacht aanvaard te zijn bij de levering en dbElectrics bvba kan niet aansprakelijk zijn voor eventuele zichtbare gebreken waarvoor bij de levering geen voorbehoud werd gemaakt.
b: Voor verborgen gebreken is db-Electrics bvba slechts aansprakelijk gedurende een termijn van zes maanden tenzij door de leverancier van de
goederen een langere garantietermijn wordt voorzien. Deze garantietermijn loopt vanaf de dag waarop de goederen werden geleverd of hadden
dienen geleverd te worden.
Om ontvankelijk te zijn dienen alle klachten binnen de garantietermijn bij aangetekend schrijven worden gericht aan db-Electrics bvba.
Indien de klacht van de klant gegrond bevonden wordt, zal db-Electrics bvba slecht kunnen gehouden zijn tot de kosteloze vervanging of herstelling
van de geleverde goederen of de gebrekkige onderdelen ervan, zonder dat hij kan verplicht worden tot betaling van enige schadevergoeding uit
welke oorzaak ook.
c: db-Electrics bvba zal nooit tot meer kunnen gehouden zijn dan de garantie verstrekt door zijn leveranciers en hetgeen hierna volgt:
2 jaar fabrieksgarantie of de eventuele mindere garantie gegeven door de fabrikant
Werkuren en verplaatsingskosten dienen bij eventuele werken betaald te worden door de klant
d: Kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleuren welke door de fabrikant worden aangebracht zullen nooit als een gebrek kunnen
beschouwd worden en een grond kunnen zijn tot ontbinding van de overeenkomst of prijsaanpassingen in min.
e: db-Electrics bvba is niet aansprakelijk voor kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleuren aangebracht door de fabrikant.
Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst.
a: De klant is steeds verplicht de overeenkomst uit te voeren. Hij kan slechts annuleren mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van db-Electrics bvba
en mits betaling van een schadevergoeding van 30 % van de totale koopsom of aannemingsprijs. Indien de uitvoering van de overeenkomst een
aanvang heeft genomen, bv. productie of voorbereiding in de werkhuizen van db-Electrics bvba, aankoop van materialen enz., zal de klant
gehouden zijn tot de betaling van het reeds gepresteerde werk en aangekochte materialen, verhoogd met de schadevergoeding van 30 % van het
restant van de aanneming dat nog geen uitvoering heeft genomen.
b: Zelfs zo daar omtrent niets werd voorzien in de bijzondere voorwaarden, staat het db-Electrics bvba vrij om naarmate de werkzaamheden
vorderen, zelfs in zijn werkhuizen, betalingen te vragen van de goederen en de uitgevoerde werken.
c: De prijzen voorzien in de overeenkomst worden beschouwd te zijn opgemaakt op basis van lonen, de sociale lasten en de prijzen van de
grondstoffen, op datum van de ondertekening van de overeenkomst. Deze prijzen kunnen aangepast worden door db-Electrics bvba in geval
vermeerdering of vermindering van de lonen, sociale lasten of grondstofprijzen met 10 % of meer.
d: Ingeval de klant in gebreke blijft een factuur te betalen, zal db-Electrics bvba de uit te voeren werken kunnen onderbreken zonder voorafgaande
in gebreke stelling en omwille van de eenvoudige niet betaling van die factuur. db-Electrics bvba zal slechts kunnen gehouden zijn tot verdere
uitvoering van de werken na betaling van de factuur. Voor de eventuele vertraging zal db-Electrics bvba geen schadevergoeding verschuldigd
kunnen zijn.
e: Indien de klant binnen de 8 na de uitvoering van de werken geen bemerkingen aangetekend heeft overgemaakt aan db-Electrics bvba, worden
de werken geacht definitief aanvaard te zijn.
Artikel 6: Betalingsvoorwaarden
De facturen zijn betaalbaar bij ontvangst, in contanten of op de door db-Electrics bvba aangeduide financiële rekeningen.
Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.
Bij niet- of onvolledige betaling blijven alle goederen eigendom van db-Electrics bvba tot volledige betaling van de hoofdsom, de intresten en
eventuele kosten.
In geval van niet- of slechts gedeeltelijke betaling zullen alle eventuele prijsverminderingen of kortingen alsook de waarborgen komen te vervallen.
Bovendien zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden gelijk aan 10 % van het verschuldigde
bedrag, met een minimum van € 100. Wegens de veroorzaakte hinder voor het bedrijf, kosten van debiteurenbewaking enz. Bovendien zal de
klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn gelijk aan 1 % per begonnen maand, vanaf de factuurdatum
tot de datum van volledige betaling.
Artikel 7: Bevoegde rechtsmacht
Voor alle betwistingen voortvloeiend uit de overeenkomsten tussen de klant en db-Electrics bvba zijn enkel bevoegd of het vredegerecht te
Brasschaat of de rechtbank te Antwerpen naargelang de waarde van de overeenkomst.

