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Algemene Aannemings- en Verkoopvoorwaarden :
1 . Toepassingsgebied : Deze algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle prijsoffertes van
BVBA Leon Prinsen aan haar klanten en op alle overeenkomsten tussen BVBA Leon Prinsen en haar klanten, voor zover er schriftelijk niet
is afgeweken .
Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de klant of van een derde uitgaan, ook indien BVBA Leon Prinsen
deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Onder “opdrachtgever” word verstaan de koper of bouwheer .
Alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, moeten,opdat
ze aan BVBA Leon Prinsen tegenstelbaar zouden zijn, door BVBA Leon Prinsen schriftelijk bevestigd worden.
2.Bestekken en prijsoffertes : De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen.
Ten gevolge van de sterk schommelende aankoopprijzen blijven de opgegeven prijzen 8 dagen geldig, tenzij anders vermeld. Indien één
deze factoren wijzigingen ondergaan, behoudt BVBA Leon Prinsen zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
Eventuele meerwerken en aanpassingen aan een besteld werk worden door BVBA Leon Prinsen bijkomend aangerekend.
3. Bestelling : Een door BVBA Leon Prinsen toegestuurde Orderbevestiging, per post , fax of e-mail, geld als bevestiging van een
mondelinge bestelling gedaan door de opdrachtgever. In geval van annulatie van een bestelling door de opdrachtgever is de
opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25% van de waarde van de bestelling
4. Levering : De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden BVBA Leon Prinsen niet. Vertraging in de
levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
Eventuele vervoer- of verzending en verpakkingskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de opdrachtgever. Vervoer en
verzending van de goederen gebeurt op risico van de opdrachtgever.
5. Tolerantie : De normaal geldende knip- pons en plooitolerantie afhankelijk van de materiaal en dikte. Bij pons-nibbelen van grote

diameters bestaat de mogelijkheid van een lichte tandvorming. De mogelijkheid van vervorming en maatafwijking bestaat,
banaanvorming , torsing en doorbuiging. Niettegenstaande wij al onze werkstukken met de grootste zorg en oplettendheid bewerken
bestaat alsnog de mogelijkheid van (las)vervormingen en golvingen.
6. Aanvaarding en Garantie : Alle goederen en werken worden bij hun levering geacht aanvaard te zijn door de opdrachtgever.
Alle goederen worden geacht grondig gecontroleerd te zijn op beschadiging bij afname.
Alle goederen en werken van BVBA Leon Prinsen zijn gedurende acht dagen vanaf de levering gewaarborgd tegen zichtbare gebreken en
gedurende twee maanden vanaf de levering gewaarborgd tegen verborgen gebreken. Klachten hieromtrent moeten om geldig te zijn
binnen 8 dagen na aanvaarding per aangetekend schrijven worden gemeld. Eventueel latere klachten worden niet meer aanvaard .
7. Eigendomsvoorbehoud : Alle geleverde goederen en werken blijven volledig eigendom van BVBA Leon Prinsen tot aan de gehele
betaling van deze goederen en werken. Het risico gaat echter over op de opdrachtgever van bij contractsluiting.
8. Geheimhouding
Aanbiedingen, tekeningen, ontwerpen en berekeningen zijn het eigendom van BVBA Leon Prinsen en de (aspirant) opdrachtgever dient
het aangebodene als strikt persoonlijk en vertrouwelijk te behandelen en is niet gerechtigd dat geoffreerde met derden te bespreken, aan
derden door te geven of er inzage te verstrekken, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BVBA Leon Prinsen.
9. Betaling : Alle facturen zijn contant en voor het volledige bedrag, zonder aftrek van kortingen , betaalbaar te Poppel.
Protest tegen de factuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum.
In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal op het factuurbedrag een verwijlintrest verschuldigd zijn van 12% per jaar, van rechtswege
en zonder voorafgaande ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag der volledige betaling.
In geval van gehele of gedeeltelijke niet- betaling op de vervaldag, zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling
een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro.
Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet
inbegrepen en worden aan de opdrachtgever afzonderlijk aangerekend.
BVBA Leon Prinsen zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling en van rechtswege alle verdere leveringen en
diensten aan de opdrachtgever op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, onverminderd het
recht van BVBA Leon Prinsen om nakoming en/of schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen.
10. Bevoegdheid en toepasselijk recht : Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen BVBA Leon Prinsen en
haar opdrachtgever is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
De rechtbanken van Turnhout zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van daaruit voortvloeiende geschillen.

