
Algemene voorwaarden

Behoudens bijzondere schriftelijke overeenkomsten tussen de partijen zijn onze algemene voorwaarden van
toepassing. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van Gardeos (Bewerk BV) zijn uitsluitend
geldig ten opzichte van de rechtstreekse contractant (klant/opdrachtgever).

Artikel 1 - Offertes

1.1 In het geval dat ook de plaatsing ten laste is van Gardeos: het leveren van water, elektriciteit en
verwarming op de bouwplaats, nodig voor de uitvoering der werken, worden kosteloos ter beschikking gesteld
van de plaatser.

1.2 Offertes zijn slechts geldig voor de periode vermeld op de offerte, met een maximum van 30
kalenderdagen. Gardeos (Bewerk BV) is enkel gehouden door offertes indien de schriftelijke aanvaarding door
de klant ons binnen deze termijn bereikt. Wijzigingen aangebracht aan offertes zijn slechts geldig indien zij
schriftelijk werden aanvaard door Gardeos.

1.3. Tenzij uitdrukkelijk vermeld op de offerte wordt plaatsing op de werf niet voorzien door Gardeos (Bewerk
BV).

Artikel 2 - Betaling

2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald worden de materialen van Gardeos (Bewerk BV) slechts geleverd na
volledige betaling door de contractant. Eventuele plaatsingskosten, in geval van uitvoering ten laste van
Gardeos, worden na uitvoering aangerekend.

2.2 Bij iedere bestelling wordt een voorschotfactuur opgesteld van minstens 10%. Voor levering van de
materialen dient het volledige saldo (resterende 90%) te worden betaald. Bij maatgebonden productie, of bij
akkoord meer dan 30 dagen voorafgaand aan de geplande leverdatum, zal bijkomend gewerkt worden met
een voorschotfactuur van 40%.  Gardeos (Bewerk BV) behoudt zich het recht om het project als “eenzijdig
geannuleerd” te beschouwen door de koper / contractant indien dit voorschot niet wordt voldaan.

2.3 De btw, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de klant. De facturen
moeten betaald worden binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum. Gebeurt dit niet, dan zal van
rechtswege en zonder ingebrekestelling over de nog verschuldigde sommen een verwijlintrest betaald moeten
worden tegen een rentevoet van 8,5% per jaar. Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar
niet betaalde, bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire
schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 125 €.

Artikel 3 - afwijkende omstandigheden :

De meerkost voor onvoorziene afwijkingen aan de situatie ter plaatse (zoals hierna beschreven), die te wijten
zijn aan de bestaande infrastructuur zijn te dragen door de opdrachtgever. Bij levering worden verondersteld
dat de werf voldoet aan volgende criteria (tenzij op voorhand uitdrukkelijk schriftelijk vermeld en bevestigd
door Gardeos): elektriciteitsplan, elektriciteitsaansluiting tot vlak aan de locatie van plaatsing, riolering of



afwatering tot vlak aan de locatie van plaatsing (indien van toepassing), vrije toegang over het plaatsings
oppervlak (geen objecten / bomen .. in de weg). Materiaal moet kunnen worden geleverd op een locatie
grenzend aan een verharde weg bereikbaar met een vrachtwagen. Vanuit de afleverlocatie moet de
plaatsingslocatie bereikbaar zijn voor het verplaatsen van de goederen (vrij van obstakels, zonder
hoogteverschil, doorgangsbreedte van minstens 80 cm, doorgangshoogte van minstens 2 m, en
manoeuvreerbaar voor elementen van minstens 3 m lang) op maximaal 50m.

In het geval van overmacht behoudt Gardeos zich het recht van ontbinding of verlenging van de opdracht.

In het geval van veranderlijke omstandigheden.
Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en
onvermijdbaar zijn (art 1574 BW), en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder
of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij
geven Gardeos (Bewerk BV) het recht om de herziening of, bij gebrek aan een nieuw akkoord, ontbinding van
de overeenkomst aan te vragen. Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de levering tot gevolg
hebben, wordt de levertermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking.

Artikel 4 - Wijzigingen en bijkomende werken

Elke door de opdrachtgever bestelde wijziging of bijkomend werk schriftelijk of mondeling en achteraf
schriftelijk bevestigd, vereist een voorafgaand akkoord van beide partijen en kan met alle rechtsmiddelen
worden bewezen.

Artikel 5 - Werkdagen en levertermijn

Behalve indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, worden levertermijnen in werkdagen vastgelegd.
Als werkdagen worden niet beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse
vakantiedagen en de compensatierustdagen. De levertermijn wordt bij goedkeuring van de offerte
afgesproken.

Binnen deze levertermijn wordt een levermoment voorgesteld. De klant dient te zorgen dat voor levering
toegankelijkheid (artikel 3) in orde is.

Artikel 6 - Annulatie

Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeenkomst voor de start van de werken, dan is
deze conform art. 1794 BW gehouden Gardeos (Bewerk BV) schadeloos te stellen voor alle uitgaven, alle
arbeid, en de gederfde winsten die Gardeos bij de werken had kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt
begroot op 20% van de niet uitgevoerde diensten en de niet geleverde goederen, onverminderd het recht om
de werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen. Eens de werken zijn gestart kan er niet meer
worden geannuleerd.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

7.1 Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst
onze eigendom en is de klant er slechts de houder van. De leverancier mag zonder toestemming van de klant
de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn



schulden aan de leverancier gedelfd heeft. Bij een beroep op het recht op terugneming mag de leverancier de
betaalde voorschotten houden ter vergoeding van zijn schade. Wanneer de leverancier dit recht uitoefent,
brengt hij de klant hiervan bij aangetekende brief op de hoogte en wordt die geacht hiervan kennis te hebben
op de tweede werkdag na de verzending ervan.

7.2 De koper verklaart zich akkoord met de Gardeos privacy overeenkomst (beschikbaar op www.Gardeos.be).
Tevens verklaart de koper zich akkoord dat diens gegevens mogen gedeeld worden met derden in het kader
van uitvoering van de opdracht. Eventuele beelden of foto’s mogen aangewend worden voor promotionele
doeleinden.

Artikel 8 - Waarborgen, aansprakelijkheid  en garanties

8.1 Gardeos (Bewerk BV) is slechts aansprakelijk voor de door haar geleverde diensten en goederen. Enige
schade veroorzaakt door derden en tussenpersonen worden onder diens aansprakelijkheid gevat. De
aansprakelijkheid van Gardeos is geplafonneerd op de afname prijs van het desbetreffende project.

8.2 Alle zichtbare gebreken dienen schriftelijk gemeld te worden binnen de 48 uur na levering of uitvoering.
Iedere schade die na levering (indien plaatsing niet ten laste van Gardeos is) of plaatsing (indien plaatsing wel
ten laste van Gardeos is) ontstaat, valt niet onder de aansprakelijkheid van Gardeos.

8.3 De waarborg of garanties van de producten beperken zich tot deze van de leveranciers / producenten van
de materialen en zijn in geen geval tegenstelbaar. Gardeos (Bewerk BV) is tevens verantwoordelijk voor eigen
productiefouten. Voor glasbreuk na levering / plaatsing is er geen garantie. De klant heeft steeds het recht om
deze waarborgen of garanties op te vragen.

Artikel 9 - Stedenbouwkundige vergunningen

De klant is op de hoogte van de regelgeving omtrent stedenbouwkundige vergunningen en/of meldingen. De
opdrachtgever is verantwoordelijk voor het nemen van de nodige stappen om te voldoen aan die regelgeving.

Artikel 10 - Geschillen

De klant zal dagvaarden voor de rechtbanken van de zetel van de verkoper. Die zijn als enige bevoegd.

Bewerk BV / Staatsbaan 75A, 3545 Halen/ BTW BE 0740.467.514/ KBC Bank 87 7340 4647 1594/
www.Gardeos.be

Voor de verkoopvoorwaarden als verdeler, gelieve contact op te nemen met thijs@gardeos.be
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