Algemene voorwaarden
Artikel 1:
Door het louter geven van een opdracht of het betalen van een factuur aanvaardt de
opdrachtgever uitdrukkelijk de hierna bedongen algemene voorwaarden.
Andersluidende voorwaarden zijn slechts van kracht mits schriftelijk akkoord desbetreffend
van onzentwege.
Feitelijke afwijkende gedragingen door ons gesteld of geduld door de opdrachtgever, zelfs bij
herhaling, geven de opdrachtgever niet het recht zich daarop te beroepen en zijn in zijnen
hoofde geen verworven recht.
Afwijkende bedingen op de bestelbons van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk als niet
geldend erkend. Zij erkennen a contrario onderhavige algemene voorwaarden als zijnde de
regels die het contract tussen onszelf en de opdrachtgever regeren.
Artikel 2:
In geval van insolventie van de opdrachtgever, dreigende insolventie of geruchten
desbetreffend of in geval van aangevraagde reorganisatie in het kader van de Wet op de
Continuïteit van Ondernemingen, behouden wij ons het recht voor opdrachten, zelfs
voorafgaandelijk door ons aanvaard, niet uit te voeren en reeds begonnen opdrachten
definitief en zonder schadevergoeding voor de opdrachtgever te beëindigen, of, voorafgaand
de uitvoering, een waarborgsom te eisen, specifiek te onzen gunste geconsigneerd, voldoende
om de kostprijs van de uitvoering te dekken.
In het algemeen zullen wij het recht hebben om tijdens de duur van een opdracht tussentijdse
facturen op te maken voor de reeds geleverde prestaties en materialen, ook al werd zulks niet
voorafgaandelijk of niet uitdrukkelijk overeengekomen.
Artikel 3:
Uitvoeringsdata worden door ons steeds ter inlichting verstrekt aan de opdrachtgever. Geen
enkele vertraging in de uitvoering kan aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst te
onzen nadele, noch tot schadevergoeding. In geval van overmacht zijn wij ontlast van onze
verplichting tot uitvoering zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
Artikel 4:
Alle klachten dienen ons per aangetekend schrijven te bereiken binnen de 8 dagen, te rekenen
vanaf de uitvoering van de werken of vanaf de verzending van de factuur. Elke klacht buiten
deze termijnen gesteld, is onontvankelijk.
Artikel 5:
Elk van de partijen kan de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 3 maanden die
ingaat op de 1ste van de maand volgend op de maand waarin de opzeg per aangetekende brief
werd verzonden.
Tijdens deze opzegperiode van 3 maanden zal de opdrachtgever aan Al Service elke maand
minstens het bedrag gelijk aan het gemiddelde verbruik van de laatste 3 maanden voor de
maand waarin de opzegperiode een aanvang neemt, betalen.
Artikel 6:
De opdrachtgever verbindt zich ertoe op de vervaldag op onze zetel elke factuur te betalen.
Indien er geen vervaldag is gestipuleerd, dan zijn de facturen contant betaalbaar.
Bij gebreke aan betaling tegen de vervaldag, wordt de opdrachtgever een herinnering
toegestuurd. Bij gebreke aan betaling na deze herinnering, wordt een 2de herinnering
gestuurd. De opdrachtgever is voor deze 2de herinnering een administratiekost van 12,50 €
verschuldigd.
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Bij gebreke aan betaling tegen de vervaldag is de opdrachtgever tevens van rechtswege en
zonder ingebrekestelling een intrest van 12 % op jaarbasis op de hoofdsom inclusief BTW
verschuldigd, en dit berekend vanaf de factuurdatum.
Artikel 7:
Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één factuur worden alle openstaande facturen
onmiddellijk opeisbaar, zelfs al is de eventuele vervaldag van één of meerdere facturen nog
niet aangebroken.
Compensatie is niet toegelaten tenzij mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de
aannemer/verkoper.
Artikel 8:
De prijzen worden elk jaar op 1 januari aangepast op basis van het indexcijfer van de
consumptieprijzen. Ze gebeurt automatisch, zonder enige aanmaning terzake door Al Service.
Het basisindexcijfer is dat van de maand december voorafgaand aan de datum van de eerste
factuur die Al Service heeft uitgeschreven.
Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de maand voorafgaand aan die van de indexering
van de prijs.
Artikel 9:
De opdrachtgever is in geval van welkdanige wanprestatie ook, inclusief wanbetaling, aan ons
van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten
belope van 15% van de hoofdsom van de factuur inclusief BTW, met een minimum van 125 €.
Wij behouden ons wel het recht voor vergoeding te eisen voor de door ons werkelijk geleden
schade.
Artikel 10:
Wij zijn bij de uitvoering van de overeenkomst enkel aansprakelijk voor gebeurlijke
rechtstreekse schade, nooit voor gevolgschade. Onze eventuele aansprakelijkheid blijft bij elke
opdracht beperkt tot maximum het bedrag dat de specifieke werken tijdens of door dewelke
de gebeurlijke schade werd veroorzaakt, vertegenwoordigen.
Artikel 11:
Eigendomsvoorbehoud: alle materialen welke niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit
eigendom van ons tot het ogenblik van integrale betaling. Eventuele voorschotten worden dan
als vergoedingen voor winstderving en kosten aanzien.
Artikel 12:
Wij behouden ons het recht voor om af te wijken van de bepalingen van onze offertes, ook
nadat deze door de opdrachtgever werden aanvaard. Zulke afwijkingen zullen nooit als
contractbreuk kunnen worden aanzien.
Artikel 13:
Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing en voor alle betwistingen die
voortvloeien uit deze overeenkomsten en voor alle betwistingen zijn uitsluitend de
Rechtbanken van Koophandel Gent, afdeling Dendermonde, de Rechtbank van Eerste Aanleg
Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde en het Vredegerecht van het kanton Dendermonde
bevoegd.
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