ALGEMENE VOORWAARDEN.
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling van de klant bij Van
Gheluwe bvba of haar vertegenwoordigers en hebben voorrang op alle algemene
voorwaarden van de koper.
2. De voorstellen, aanbiedingen en offertes van Van Gheluwe bvba zijn slechts vijftien
dagen geldig. Van Gheluwe verbindt zich ertoe om het goed binnen deze termijn aan
deze prijs te verkopen, tenzij Van Gheluwe het goed ondertussen reeds aan andere
partij heeft verkocht.
3. Prijzen: de in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief
transportkosten, geleverd in onze winkels. Prijzen kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd in geval van wijziging van de prijzen van onze eigen
leveranciers, schommelingen in de lonen, sociale lasten of enige andere oorzaak
buiten de wil van de verkoper. In dit geval beschikt de klant over vier werkdagen vanaf
de datum van kennisgeving van de prijsverhoging door Van Gheluwe bvba om zijn
bestelling af te zeggen.
4. Betaling: Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de bvba Van Gheluwe,
zijn de facturen betaalbaar binnen de acht dagen na levering en aan de
maatschappelijke zetel van de bvba Van Gheluwe. Elke vertraging in de betaling geeft
van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot de betaling van een
verwijlintrest van 12% per jaar tot aan de volledige betaling en tot een onherleidbare
strafbeding van 15% met een minimum van 150 euro.
Dezelfde intresten en dezelfde strafbeding zijn van toepassing op Van Gheluwe bvba
voor de bedragen die zij nog verschuldigd zou zijn aan een klant die consument is.
5. Het niet betalen van één enkele factuur op de vervaldag zal onmiddellijk en van
rechtswege leiden tot:
- de onmiddellijke opeisbaarheid van alle andere facturen;
- de opschorting van de leveringen of, naar keuze van Van Gheluwe bvba, de
vooruitbetaling van een lopende bestelling;
- de onmiddellijke schuldvergelijking met elk bedrag waarvan Van Gheluwe bvba ten
opzichte van de in gebreke blijvende klant verschuldigd zou blijven;
6. Levering: De levering wordt geacht te zijn geschied op de maatschappelijke zetel van
de verkoper, hetzij door rechtstreekse overdracht aan de klant, hetzij aan een
afzender of vervoerder aangewezen door de klant of, bij gebreke daarvan, door Van
Gheluwe bvba, voor rekening, en op risico van de klant.
Indien de klant de levering niet tijdig in ontvangst neemt, is hij aan Van Gheluwe bvba
ten titel van opslagkosten een forfaitair bedrag verschuldigd van 25 euro per dag
vertraging vanaf de dag waarop hij gehouden is dit te doen tot de volledige afname of
tot de dag van de gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant.
De levering geldt als aanvaarding door de koper van de verkochte goederen. Eventuele
zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen drie dagen na levering per aangetekend
schrijven te worden gemeld. Bij gebreke wordt geen enkel beroep op de garantie voor
zichtbare gebreken aanvaard.
7. Uitvoerings- of leveringstermijn: de uitvoerings en leveringstermijnen gaan in op de
dag van de definitieve en onvoorwaardelijke aanvaarding van het aanbod en de
betaling van de in het aanbod opgenomen aanbetaling. Zij worden binnen de grenzen

van het mogelijke gehouden, behalve in geval van overmacht of onvoorzienbare
gebeurtenissen buiten de wil van Van Gheluwe bvba, zoals stakingen, opeisingen, ….
Vertragingen in de uitvoering of levering verplichten Van Gheluwe bvba niet tot enige
schadevergoeding en kunnen nooit aanleiding geven tot afzegging van de bestelling
door de klant.
8. De verkoper behoudt zich de eigendom van het verkochte goed voor tot aan de
volledige betaling van de verkoopprijs;
9. Van Gheluwe bvba neemt geen enkele garantieverplichting op de aan de klant
verkochte goederen op zich. De klant beschikt enkel over de garantie van de
producent.
10. Voor alle werkzaamheden op basis van tijd en materialen worden de materialen
aangerekend tegen de dagprijs en worden de werktijden van de arbeiders
aangerekend vanaf het moment dat zij de werkplaats verlaten tot hun terugkeer op de
werkplaats, te vermeerderen met de forfaitaire transport- en verplaatsingskosten en
het laden en lossen van de materialen op de werkplaats. Elk uur begonnen van
minstens een kwartier is volledig verschuldigd. De volledige prijzen van de
werkzaamheden volgens tijd en materialen zijn beschikbaar op onze website of op
eerste verzoek van de klant.
11. In geval van een geschil zijn enkel de Franstalige rechtbanken van Brussel bevoegd.
De overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht, zowel wat betreft de
interpretatie als de uitvoering ervan. De Franstalige tekst van de algemene
voorwaarden is het ijkpunt in geval van interpretatie van de algemene voorwaarden.

