
 
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 
Installatiebedrijf VERLPLAETSEN Willy bv 

 
 

 
Art. 1. Alleen deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitsluiting van de 

voorwaarden van de klant. Indien uitdrukkelijk en schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan de voorwaarden van 
de klant, dan gelden de hiernavolgende voorwaarden op aanvullende wijze. 

 
Art. 2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze 

wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. 
 
Art. 3.  De BV Installatiebedrijf Verplaetsen Willy voert haar diensten uit in de kortst mogelijke tijd, zonder waarborg van 

dag of uur. 
 Zij kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen die uit een vertraging voortspruiten, zelfs indien door 

het personeel telefonisch op een andere wijze, bepaalde data in het vooruitzicht worden gesteld, daar 
voornoemden steeds te goeder trouw handelen en slechts ter indicatieven titel inlichtingen geven. 

 
Art. 4. Klachten m.b.t. het uitgevoerde werk moeten ingediend worden binnen de drie werkdagen volgend op de 

tussenkomst van ons personeel en per aangetekend schrijven. 
 Zij kunnen slechts aanleiding geven tot een niet vergoed werk in de mate dat erkend of bewezen wordt dat de 

prestaties gebreken vertonen en dat slechts in de mate van de herstelling van die gebreke. 
 Na verloop van deze termijn zal de BV Installatiebedrijf Verplaetsen Willy niet meer verantwoordelijk gesteld 

kunnen worden voor gelijk welke gebreken in de uitvoering van de werken. 
 Klachten met betrekking  tot de facturen dienen ons aangetekend, binnen een termijn van 8 werkdagen, kenbaar 

gemaakt te worden. 
 
Art. 5.  De vrijwaringsplicht van de BV Installatiebedrijf Verplaetsen Willy m.b.t. gebreken in de geleverde 

materialen/goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers. 
 
Art. 6. Elke wijziging aan de plannen, ons door de opdrachtgever of zijn afgevaardigde bezorgd kan een prijsverhoging 

tot gevolg hebben. 
 Hetzelfde geldt voor verschuiven van uitvoeringsdatum. 
 
Art. 7. De BV Installatiebedrijf Verplaetsen Willy kan niet verantwoordelijk gesteld worden ingeval geleverde geplaatste 

materialen, op open of gesloten werf, ontvreemd worden door personen die geen deel uitmaken van haar 
personeel. 

 
Art. 8. De BV Installatiebedrijf Verplaetsen Willy geeft geen enkele garantie voor het bekomen van een 

overheidstussenkomst, van welke aard ook. Indien BV Installatiebedrijf  Verplaetsen Willy  goederen levert en 
installeert die gecombineerd worden met een reeds bestaande installatie, staat BV Installatiebedrijf Verplaetsen 
Willy alleen in voor dat deel dat door haar geplaatst werd. 

 
Art. 9.   Alle facturen zijn contant betaalbaar te Herent tenzij anders werd bedongen. 
 
Art. 10. Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag wordt, zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege, 

verhoogd met een conventionele intrest die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in art. 5 Wet 
Betalingsachterstand +3% en die minimum 12% zal bedragen en een forfaitaire schadevergoeding voor de 
invorderingskosten, met uitsluiting van de gerechtelijke invorderingskosten, van 10% en die minimum 50,00 EUR 
per factuur zal bedragen. 

 Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere specifieke inningskosten zijn in deze 
forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend. 

 
Art. 11. De klant heeft het recht de overeenkomst te verbreken op voorwaarde dat zij de BV Installatiebedrijf Verplaetsen 

Willy vergoedt voor al haar uitgaven, al haar arbeid en alles wat zij bij die aanneming te winnen had. Partijen 
komen een forfaitaire schadevergoeding voor winstderving, exclusief uitgaven en arbeid, overeen van 25% van de 
overeengekomen prijs, onder voorbehoud van het recht in hoofde van de BV Installatiebedrijf Verplaetsen Willy 
om een hogere schadevergoeding te vorderen.   

 
Art. 12. In alle gevallen waarin de overeenkomst ten laste van de andere partij ontbonden wordt, zal de in gebreke 

blijvende partij aan de wederpartij een schadevergoeding betalen die forfaitair vastgesteld wordt op 25% van de 
overeengekomen prijs, onder voorbehoud van het recht in hoofde van die wederpartij om een hogere 
schadevergoeding te vorderen.  

 
Art. 13.  Partijen komen overeen de eigendomsoverdracht van geleverde, doch nog niet volledig betaalde goederen, uit te 

stellen tot aan de volledige betaling van de koopprijs. 
 Deze goederen mogen dan ook niet door de koper worden verkocht, vervreemd, beleend, verpand of belast, 

zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de BV Installatiebedrijf Verplaetsen Willy. 
 De klant verbindt zich er toe geen enkele handeling te stellen die de identificatie van deze goederen zou 

bemoeilijken. 
 
Art. 14. In geval van betwistingen zal het Belgisch recht worden toegepast en zijn enkel de Belgische Rechtbanken, meer 

bepaald de Rechtbank van het arrondissement Leuven en desgevallend het Vredegerecht van het kanton Haacht, 
bevoegd. 


