ALGEMENE VOORWAARDEN Rudy Meyvis BV
Alle diensten/leveringen van Rudy Meyvis BV zijn onderworpen aan de hierna beschreven algemene
voorwaarden, tenzij anders beschreven in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met de klant.

Offertes, geldigheidsduur en prijs
1.
Alle onze offertes zijn vrijblijvend. Tenzij anders vermeld, zijn de offertes 1 maand geldig.
2.
Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra de order schriftelijk bevestigd is (ondertekende offerte
of bestelbon). Wijzigingen aangebracht aan de offertes zijn slechts geldig indien zij door Rudy Meyvis BV
schriftelijk worden aanvaard (aanvaarding via elektronisch schrijven wordt als officieel beschouwd).
3.
Alle diensten/goederen die niet expliciet werden opgenomen in de offerte, overeenkomst en/of
schriftelijke orderbevestiging worden aanschouwd als meerwerk en worden als dusdanig aangerekend.
4.
Voor elk project afzonderlijk wordt een prijs op maat berekend, enkel geldig voor dit project, en niet
toepasbaar voor andere gelijkaardige projecten. Bij gevoelige wijzigingen van de marktprijzen van de
materialen zijn onze prijzen steeds herzienbaar.
Levertermijnen, uitvoering van de werken
5.
De aangegeven levertermijnen zijn steeds indicatief. In geval van overschrijding zullen Rudy Meyvis BV
en de klant een redelijke bijkomende termijn overeenkomen. Rudy Meyvis BV heeft het recht de
diensten/goederen in verschillende delen te leveren. Noch gedeeltelijke levering, noch overschrijding van de
levertermijnen, kan leiden tot verbreking van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding.
6.
Rudy Meyvis BV heeft het recht om (een deel van) de diensten in onder-aanneming te laten uitvoeren.
7.
De door Rudy Meyvis BV geleverde diensten/goederen, zelfs na hun incorporatie, blijven eigendom
van Rudy Meyvis bvba. De klant is slechts houder tot de volledige betaling van de prijs, kosten, eventuele
interesten en alle andere toebehoren.
8.
De uitvoering van de werken gebeurt volgens de regels van goed vakmanschap, zoals beschreven in de
offerte, en volgens de technische voorschriften van het WTCB.
Oplevering, aansprakelijkheid
9.
Tenzij anders luidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat, als er binnen de 8 dagen na
plaatsing geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt, de aanneming geacht wordt definitief
aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld als de enige en definitieve oplevering.
10.
Klachten betreffende diensten/leveringen dienen Rudy Meyvis BV binnen 8 werkdagen voorgelegd te
worden. Rudy Meyvis BV zal naar eigen keuze en inzicht handelen om de betreffende diensten/goederen te
corrigeren, vervangen, … .
11.
Worden niet aanschouwd als gebrek in conformiteit, als zichtbaar of verborgen gebrek: lichte
verschillen in de kleur of textuur van het hout of lakwerk, de werking van het hout of lichte verschillen in de
afmeting, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen
zijn aan de gebruikte materialen.
12.
De 10-jarige aansprakelijkheid voorzien in art.1792 en 2270 BW is waar wettelijk voorzien van
toepassing.
Overmacht, opschorting
13.
Alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout in hoofde van Rudy Meyvis BV en die de
uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, bemoeilijken of vertragen worden aanschouwd als
overmacht en geven Rudy Meyvis BV het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen.
Als deze omstandigheden zorgen voor een onderbreking in de productie en/of levering van de goederen,
wordt de termijn van rechtswege geschorst voor de duur van deze onderbreking vermeerderd met de tijd die
nodig is om de werf weer op te starten.
14.
Indien de klant geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, zal deze een
schadevergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte
materialen, verhoogd met een schadevergoeding van minstens 20% van de overeengekomen prijs.
Betaling
15.
Alle prijzen vermeld in de offerte, uitgedrukt in Euro, zijn exclusief BTW. Het is de
verantwoordelijkheid van de klant om na te kijken of bij facturatie het juiste BTW tarief toegepast werd. Indien
een ander tarief wettelijk toepasbaar is, wordt dit aangepast op de factuur. De klant is aansprakelijk voor alle
gevolgen die voortvloeien uit de gestrekte foutieve informatie, en draagt het verschil in facturatiebedragen.
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16.
De facturen zijn contant betaalbaar binnen de termijn zoals aangegeven op de factuur. Bij gebrek aan
betaling geldt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, op de verschuldigde bedragen een interest van
10% per jaar.
17.
Indien de klant enige betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft Rudy Meyvis
BV het recht om de verdere uitvoering van de werking te onderbreken tot de factuur wordt betaald, zonder
dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd kan zijn door Rudy Meyvis BV. De aannemer
bepaalt zelf wanneer de werken hervat worden. Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt, zal
de klant deze dienen te vergoeden.
18.
Het niet tijdig (binnen 8 dagen na verzending) aanvechten van een factuur, evenals de (gedeeltelijke)
betaling ervan geldt als aanvaarding.
Klachten, bevoegd rechtbank
19.
Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen partijen in uitvoering van de overeenkomst, zowel wat
betreft de interpretatie als de uitvoering ervan, zal uitsluitend onderworpen worden aan de rechtbanken van
het gerechtelijke arrondissement te Antwerpen. Het Belgisch recht is van toepassing.
Informatieverplichting aangaande subsidies, premies of ander voordelen
20.
De opdrachtgever/klant dient zich zelf te informeren aangaande eventuele subsidies, premies of
andere voordelen. Informatie hieromtrent verschaft door Rudy Meyvis BV is vrijblijvend, louter informatief of
niet alomvattend. Rudy Meyvis BV is niet aansprakelijk voor eventuele niet toegekende of niet aangevraagde
subsidies, premies of andere voordelen.
Persoonsgegevens
21.
Met het oog op de uitvoering van de overeenkomst verwerkt Rudy Meyvis BV persoonsgegevens van
de klant. Meer informatie in verband met de verwerking van persoonsgegevens is terug te vinden in de
privacyverklaring, raadpleegbaar op www.rudymeyvis.be.
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