
 

 

Verkoops- en aannemingsvoorwaarden Welvaert TSD bv 

1. Al onze leveringen en werken zijn onderworpen aan de hierna beschreven voorwaarden. Elke afwijking moet schriftelijk vermeld worden en door ons 

uitdrukkelijk (schriftelijk) aangenomen worden. Het ondertekenen van de offerte, de aanvang van de werken of enige betaling houdt de kennisname 

en de aanvaarding in van de algemene voorwaarden. 

2. De prijzen op de offerte of factuur zijn exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld.  

3. Onze offerten worden zonder verbintenis aangegaan. Wat de prijs betreft verbinden deze offerten ons slechts voor de duur vermeld in de offerte met 

een maximum van dertig dagen en voor zover geen salaris-, sociale lasten- of grondstoffenverhoging de kosten intussen vermeerderd hebben. 

4. Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren en wordt enkel aanvaard indien de goederen niet op maat zijn gefabriceerd 

of door onze leverancier kunnen teruggenomen worden. Voor geplande werken en/of bestellingen dient de annulatie minstens 4 weken voor de 

gevraagde leveringsdatum te gebeuren. Zij is slechts geldig mits onze schriftelijke aanvaarding. Er wordt bovendien 30 % van de totaalprijs (indien van 

toepassing berekend op de sommen vermeld in de offerte) als forfaitaire vergoeding voor winstderving en annuleringskosten in rekening gebracht. 

5. Bij aanvang van de werken zal door de bouwheer een voorschot van 50 % op het totale offertebedrag betaald worden, tenzij expliciet anders vermeld 

op de offerte. Bij vordering van de werken zal door de bouwheer opnieuw een voorschot van 25 % op het totale offertebedrag betaald worden, tenzij 

expliciet anders vermeld op de offerte. Het resterende bedrag wordt opgeëist bij oplevering. 

6. Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt de firma Welvaert TSD bvba zich het recht de werkzaamheden op te 

schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. Schadevergoedingen die hiervan het gevolg zijn, zijn vanwege de klant nooit eisbaar. 

7. In geval van niet- gerechtvaardigde wanbetaling zal, ten titel van schadevergoeding, het bedrag verhoogd worden met 10 % met een minimum van € 

60,00  alsook met een verwijlintrest van 8 % per jaar indien de schuldenaar nalaat zijn schuld te vereffenen. 

In de relatie met consumenten is Welvaert TSD, wanneer zij in gebreke blijft haar verbintenissen na te komen, een schadevergoeding van dezelfde 

hoogte verschuldigd aan de consument. 
8. Onbetaalde goederen blijven eigendom van Welvaert TSD bvba. 

9. In het geval er per werfadres aan meer dan 1 facturatie-adres moet worden gefactureerd kan er een forfaitaire administratiekost van 15 € worden 

verrekend in de factuur. Tevens worden extra administratieve kosten in rekening gebracht voor het opstellen van attesten voor premies.  

10. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Hamme (Welvaert TSD bvba) zonder korting. Cash betalingen kunnen enkel tot € 2999,99 per factuur.  

11. Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden steeds uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van 

de gebruikte goederen. De klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaart zich met deze akkoord 

tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken. 

12. Alle eventuele klachten dienen ons schriftelijk en aangetekend te bereiken binnen de acht dagen na factuurdatum.  

13. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden de werken aanvaard en goedgekeurd te zijn door de klant voor 

wat betreft de prijs alsook voor wat betreft de kwaliteit tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hierboven vermelde 

termijn. 

14. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van de plaats van onze Vennootschapszetel bevoegd. Kosten van eventuele ingebrekestelling of 

aanmaning zijn ten laste van de gefactureerde. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.  

15. De gevallen van heirkracht zoals noodweer, ongeval, ziekte e.d. heffen de overeengekomen voltooiingstermijn van ambtswege op. 

16. De klant treft vooraf alle voorzieningen wat betreft veiligheid en bereikbaarheid van de volledige werf en werken. Eveneens stelt hij zijn 

nutsvoorzieningen zoals o.a. water, elektriciteit, afvoer e.d. geheel kosteloos ter beschikking.  

17. De klant is steeds aansprakelijk voor schade t.a.v. goederen van derden die geleden wordt ingevolge uitgevoerde werken. De klant zal, in de mate van 

het mogelijke, de toegang tot de plaatsen, waar door de firma Welvaert TSD bvba wordt gewerkt, verbieden voor derde personen. Dat geldt ook voor 

de plaatsen waar, ingevolge geleverde werkzaamheden, de bewerkte bestanddelen nog niet volledig zijn gedroogd of bestand zijn voor bezetting. 

18. De klant is verantwoordelijk voor het bekomen van de nodige attesten en (stedenbouwkundige) vergunningen voor het uitvoeren van de werken. Door 

de aanvaarding van de offerte verklaart de klant in regel te zijn met de nodige attesten en (stedenbouwkundige) vergunningen voor de uit te voeren 

werken.  

19. De klant dient voor het aanvatten van de werken de beschikbare post-interventie dossierstukken (foto’s, plannen, schema’s,… ) over te maken. Schade 

die ontstaat ten gevolge van het ontbreken hiervan is ten laste van de klant.  

20. Foto’s die genomen worden voor, tijdens of na de uitgevoerde werken kunnen door Welvaert TSD bvba gebruikt worden op de website 

www.welvaerttsd.be of voor andere publiciteitsdoeleinden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.  

21. Alle ontwerpen die gemaakt worden naar aanleiding van een offerte-aanvraag, blijven intellectuele eigendom van Welvaert TSD bvba.  

Deze voorwaarden zijn ook weer te vinden op de website van Welvaert TSD bvba (www.welvaerttsd.be) 
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De klant verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en verklaart deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden. 

Naam klant:  

Datum:  

Handtekening:  

 

http://www.welvaerttsd.be/

