ALGEMENE VOORWAARDEN SANDER FRIJTERS
1.

Offerte en opdracht
1.1.
De offerte is geldig tot de vervaldatum vermeld aan de voorzijde van de offerte.
1.2.
Voor akkoord met de offerte, dient er een exemplaar voorzien van een handtekening van de klant terug
bezorgd te worden binnen de vervaltermijn, vermeld aan de voorzijde van de offerte. De werken vinden
pas plaats na het betalen van een voorschot van 50% van de gedane offerte.
1.3.
Alle prestaties die niet expliciet in de offerte zijn opgenomen, worden als meerwerk beschouwd en brengen
bijkomende kosten met zich mee.
1.4.
Wanneer tijdens de uitvoering van de werken de opdracht wijzigt of uitbreidt, verbindt de opdrachtgever er
zich toe dit tijdig voorafgaand en schriftelijk te melden aan Sander Frijters. Wanneer de opdrachtgever dit
niet schriftelijk meldt en geen schriftelijk bezwaar maakt tegen de meerwerken, blijft Sander Frijters
gerechtigd de door haar gepresteerde meerwerken in rekening te brengen.
1.5.
Voor aanvragen van meerwerken en wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht, zal Sander Frijters een
nieuwe offerte opmaken. Pas nadat deze offerte schriftelijk wordt aanvaard door de opdrachtgever en het
bijhorende voorschot van 50% wordt betaald, kunnen de werken ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

2.

Betaling
2.1.
De factuur is contant betaalbaar, volgens vermelde voorwaarden op de voorzijde van de factuur, op
rekeningnummer BE54751207236597  BIC: AXABBE22
2.2.
Alle opmerkingen aangaande de inhoud van de factuur, dienen binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst
ervan schriftelijk gedaan te worden, op straf van laattijdig en niet meer ontvankelijk protest.
2.3.
Bij nietbetaling op de vervaldag van de factuur wordt deze van rechtswege en zonder dat er een
ingebrekestelling vereist is, verhoogt met een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van €
25,00 en met een nalatigheidsinterest van 10% per jaar.
2.4.
Bij annulering van de opdracht door de klant heeft Sander Frijters het recht op een schadevergoeding gelijk
aan 10% van de initiële bestelling van de klant, met een minimum van € 250,00. Indien de annulering
echter plaats grijpt 14 dagen voor de voorziene plaatsing, zal de schadevergoeding wegens annulering
50% van de bestelling bedragen met een minimum van € 500,00.

3.

Aansprakelijkheid
3.1.
Gebreken in de uitvoering van Sander Frijters moeten binnen de 5 werkdagen vanaf het ogenblik dat ze
zijn vastgesteld of konden worden vastgesteld schriftelijk worden meegedeeld. Voor niet meegedeelde
gebreken kan Sander Frijters niet aansprakelijk worden gesteld. Niet volgens deze modaliteiten
meegedeelde gebreken worden geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard.
3.2.
De aansprakelijkheid van Sander Frijters voor eventuele verborgen gebreken van de geleverde goederen
is beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen 1 jaar na de levering van de goederen. Eventuele
verborgen gebreken dienen, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen de 8 dagen
na de ontdekking van het gebrek, per aangetekend schrijven door de opdrachtgever aan Sander Frijters te
worden gemeld. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten. Een
klacht wegens verborgen gebreken schort de betalingsverplichting in hoofde van de opdrachtgever niet op.
3.3.
De aansprakelijkheid van Sander Frijters is in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor Sander Frijters
is verzekerd en waarvoor er effectieve tussenkomst is van haar verzekeraar. De opdrachtgever kan steeds
voorlegging van de verzekeringspolis vragen.
3.4.
In geval van gebreken aan de door Sander Frijters uitgevoerde werken of geleverde goederen, waarvoor
Sander Frijters aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Sander Frijters in dat geval beperkt tot ten
hoogste de vervanging of het herstel van de gebrekkige zaken.
3.5.
Sander Frijters kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een hoger bedrag dan het bedrag uit
de offerte of contract.

4.

Belgisch recht
4.1.
In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het
arrondissement van de maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de Belgische wet dwingend anders
voorschrijft.

