
Al onze verkopen, leveringen van diensten en aannemingen gebeuren onder de toepassing van de
volgende voorwaarden, welke voorwaarden altijd primeren op deze van de koper opdrachtgever.

De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen.

Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt Aircoplaatsers zich het recht voor de prijzen
op evenredige wijze aan te passen.

De gegeven offerte is dertig dagen geldig.

Indien de klant na het ondertekenen van de offerte weigert de offerte uit te voeren  of slechts gedeeltelijk 
laten uitvoeren dan is er door de klant een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 20% van het
factuurbedrag betreffende de niet uitgevoerde werken.

De klant is aansprakelijk voor de stevigheid van het dak en of andere inrichtingen waarop
de geleverde producten worden geïnstalleerd.

Wijzigingen die nodig blijken voor de goede werking op de keuring van de elektrische installatie zijn 
steeds ten laste van de klant.

Wanneer Aircoplaatsers ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, en dergelijke meer,
niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt hij zich het recht voor de
overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.

Aircoplaatsers behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder 
voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk
onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper-
opdrachtgever.

Klachten betreffende de geleverde diensten en goederen en om het even welk protest dient schriftelijk te gebeuren 
binnen de acht dagen na de levering en of de plaatsing.

Zolang de geleverde goederen niet zijn betaald blijven ze eigendom van Aircoplaatsers.
waarbij het risico evenwel overgaat bij betaling.

De facturen zijn contant betaalbaar te Kasterlee.

Bij niet betaling van de factuur is er een intrest verschuldigd van 10% per jaar op het nog te betalen
factuurbedrag vanaf de datum van de factuur tot de dag der algehele betaling en dit van rechtswege
en zonder ingebrekestelling.

Bij niet betaling van de factuur wordt het factuurbedrag eveneens verhoogd met een forfaitaire 
vergoeding van 10% op het factuurbedrag en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Turnhout bevoegd en is enkel het Belgische recht
toepasselijk.

Garantie is enkel op onderdelen.Werkuren/transportvergoeding worden steeds aangerekend aan de gangbare tarieven. 

De klant is verplicht voor het beginnen aan de werken aan te geven aan de installateur waar er water- of 
elektriciteitsleidingen lopen in de muur of vloer en dit volgens plan. Zonder dit aan te geven kan de installateur niet 
aansprakelijk worden gesteld voor het raken van deze leidingen, noch de vergoeding voor het herstellen hiervan.

Geen garantie wordt gegeven wanneer gebreken gevolg zijn van: normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist 
uitgevoerd jaarlijks onderhoud, door wederpartij of door derden. 


