Algemene Verkoopsvoorwaarden
Toepassing
Al onze leveringen van koopwaar en/of uitvoering van werken zijn onderworpen aan de hierna beschreven verkoopsvoorwaarden.De algemene voorwaarden maken
integraal deel uit van al de contracten en elke afwijking hiervan moet schriftelijk overeengekomen zijn en door de firma David Stevens aldus uitdrukkelijk aanvaard.
Het stilzwijgend aanvaarden van onze factuur zal worden uitgelegd als een instemming en aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Prijzen
Al onze offertes zijn vrijblijvend en worden pas bindend na ondertekening door beide partijen van een overeenkomst en blijven 1 maand geldig.
D eB.T.W.-reglementering wordt toegepast naar de aanwijzingen van de klant en onder zijn volledige verantwoordelijkheid.Eventuele B.T.W.-wijzigingen mogen aan
de klant worden doorgerekend.
De op de contracten en offertes voorkomende uitvoerings- of leveringstermijn wordt enkel bij benadering opgegeven en is geen geval bindend voor de firma. De in
offertes en/of facturen vermelde eenheidsprijzen werden vastgesteld op basis van de op heden geldende kostprijzen. Bij verhoging van de prijzen van het materiaal
en/of lonen, behouden wij ons het recht voor onze verkoopprijzen aan te passen.

Betwistingen
De firma David Stevens draagt zorg voor een verzorgde uitvoering der werkzaamheden volgens de regels van de kunst. Enige beschadigingen aan voorwerpen of
toestellen, buiten deze voortvloeiend uit de normale werkzaamheden, en waarvan de klant het bewijs levert dat ze door werknemers van de firma David Stevens
werd aangericht, wordt hersteld, zoniet vergoed. Klachten aangaande beschadigingen dienen onverwijld schriftelijk te worden meegedeeld aan de firma David
Stevens binnen de 24 uur. Na het beëindigen van de werzaamheden worden geen desbetreffende klachten meer aanvaard. Beschadiging voortvloeiend uit de
normale werkzaamheden betreft o.a. lichte beschadiging van pleisterwerk, verfwerk, behangsel en vloerbekleding tijdens het monteren. De opdrachtgever dient
de nodige schikkingen te treffen om beschadiging aan het interieur te voorkomen. Beschadigingen ten gevolge van onvoldoende voorzorgen kunnen niet ten laste
van firma David Stevens worden gelegd. Geleverde en/of geïnstalleerde goederen worden niet teruggenomen of geruild. Eventuele beschadigingen en/of
allerhande zichtbare gebreken aan de koopwaar worden gedekt door de in ontvangstneming van de goederen, tenzij de koper- op straffe van verval- zijn klachten
binnen de 24 uren na levering per aangetekend schrijven kenbaar maakt. De goederen worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht. De klant dient
ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd.
Na plaatsing van de goederen gaat het risico over op de klant. Klachten betreffende de wijze van uitvoering der werken dienen- eveneens op straffe van vervalbinnen de 8 dagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht aan de firma David Stevens. De goederen blijven -ook in geval van verwerking of incorporatieroerend van karakter en onze eigendom tot algehele betaling. Ingeval van laattijdige of wanbetaling kunnen deze te allen tijde worden teruggevorderd.

Verplichtingen van de opdrachtgever
Elke klant is verantwoordelijk voor de door hem opgegeven tekening, schetsen en afmetingen. Wij hebben geen enkele verplichting om deze gegevens te
controleren noch op hun onderlinge aanpasbaarheid noch op hun functionaliteit noch op de geschiktheid voor het gebruik waarvoor de opdrachtgever ze heeft
bestemd, zelfs al is deze bestemming ons bekend. De opdrachtgever behoudt de volledige verantwoordelijkheid voor de goede trek en isolatie van de schoorsteen.
Eventuele opgegeven maten voor schoorstenen zijn enkel aangegeven te goeder trouw en ten titel van inlichting. De opdrachtgever zal al de voorzieningen treffen
zowel voor afdoende afvoer van de verbrandingsgassen als voor verse luchttoevoer ter voorkoming van schade door condensvorming. De levering van brandstoffen
valt ten laste van de opdrachtgever. De brandstoffen zullen van eerste kwaliteit zijn. De opdrachtgever dient de nodige voorzorgen te nemen om de montage voor
firma David Stevens mogelijk te maken.
De nodige electriciteitsvoorzieningen dienen aanwezige te zijn, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de overeenkomst.
De nodige schikkingen dienen getroffen om beschadiging van het interieur te vermijden.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de monteerders gratis beschikken over een goed verlichte, droge en goed afsluitbare ruimte van voldoende
afmetingen dienende tot werkplaats en tot opbergen van materialen.
Vanaf het proefstoken is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het in bedrijf houden van de installatie bij vorst.

Annulatie-niet afhaling-dreiging faillissement
Ingeval van annulatie van de bestelling of het contract is de opdrachtgever naast de gedane onkosten een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van
20% van de totale kostprijs der voorziene werkzaamheden of leveringen met een minimum van 150 €.
Bij dreigend faillissement, kennelijk onvermogen of wijziging van de juridische toestand van de opdrachtgever houdt de firma David Stevens zich het recht voor de
overeenkomst zonder enige ingebrekestelling of verwittiging als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht alle geleden schade op de opdrachtgever te
verhalen. Tevens houd de firma David Stevens zich het recht voor bij uitblijving van verschuldigde betalingen of wanneer het krediet van de koper wordt opgezegd
de werken te onderbreken en aan de opdrachtgever waarborgen te vragen die nodig zijn voor een goede afhandeling van de installatie. Geen schadevergoeding
is verschuldigd indien de firma David Stevens haar verplichtingen niet kan nakomen wegens faillissement, staking, lock-out of enige andere vorm van overmacht.

Voltooing van de installatie
Bij het voltooien van de installatie wordt deze getest door de installateur om zich van de goede werking te vergewissen.

Garantie
De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. Wat de waarborg betreft op het materiaal
dat vervangen werd tijdens onderhous-, herstellings- en toezichtswerken, wordt deze uitsluitend beperkt tot het vervangen of herstellen van het defecte onderdeel.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor andere gebreken die zouden te voorschijn komen noch om enige schadeloosstelling gevraagd worden, uit
welke hoofde ook.
De temperaturen, vermeld in de offerte, zijn gewaarborgd bij een temperatuur van -10°C, de lokalen gesloten en de installatie minstens 3 volle dagen in dienst met
alle apparaten in werking met een maximum keteltemperatuur van 90°C.
De installatie wordt tijdens de stookperiode geacht in werking te zijn dag en nacht met een maximum temperatuursverlaging gedurende de nacht tot 15°C.
Firma David Stevens verbindt zich ertoe radiatoren en/of ketel te vergroten zonder kosten indien de gewaarborgde temperatuur niet bereikt wordt bij -10°C met de
installatie in werking zoals in vorige 2 regls vermeld.

Betalingen
Al onze prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonders werd bepaald, worden deze gefactureerd
naargelang de vooruitgang der werken. Onze facturen en rekeningen zijn contant betaalbaar op de zetel uiterlijk op de vervaldag.Iedere vertraging brent voor de klant
van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verplichting met zich een intrest te betalen van 1% per begonnen maand. Tevens zal een schadevergoeding
worden aangerekend van 15% op het onbetaalde bedrag met een minimum van 125 €, dit onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten die volledig ten laste
van de opdrachtgever vallen. Klachten aangaande een factuur dienen, om geldig te zijn, per aangetekend schrijven worden ingediend binnen de 8 dagen na
factuurdatum.

Bevoegdheid
Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken van St-Truiden en Hasselt bevoegd.
Alleen het Belgisch recht is van toepassing.

