
Aannemings- en verkoopsvoorwaarden BVBA Vermandel-Dias. 
 

 
 

1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de 
offerte en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van 
elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder vermeld zijn. 

 
2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt bij elke bestelling een voorschot 

betaald van 30% van de verkoopprijs. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht 
voor om verder leveringen, prestaties, diensten stop te zetten. 

 
3. Indien tijdens de uitvoering van werken de klant/opdrachtgever bijkomende werken in 

regie oplegt, zullen deze op bijzondere werkstaten ingeschreven worden, door de klant 
voor akkoord ondertekend/ afzonderlijk aangerekend worden en wordt er een 
plaatsings-en leveringsdatum aangaande bijkomende werken afgesproken. 

 
4. In het geval niet gesignaleerde of niet zichtbare hindernissen tijdens het werk 

voorkomen, geeft het bestaan ervan aanleiding tot een herziening van de prijzen, 
zowel voor het uitbreken als het verwijderen van de hindernissen. 

 
5. BVBA Vermandel-Dias is slechts verantwoordelijk voor eigen fouten en draagt geen 

enkele verantwoordelijkheid voor fouten begaan door andere uitvoerders. 
 

6. Daar steen een natuurlijk materiaal is, wordt hij verkocht met alle kleurschakeringen 
en bijzonderheden die hem van nature eigen zijn. Dit kan niet als fout worden 
beschouwd. 

 
7. Eventuele klachten over niet-conforme levering of over zichtbare gebreken bij 

uitvoering van de werken, dienen schriftelijk te worden overgemaakt binnen de 8 
dagen na levering of uitvoering van de werken. 

 
8. Zolang de geleverde goederen niet volledig zijn betaald,  blijven alle nog niet 

geïncoporeerde of zonder schade verwijderbare goederen eigendom van BVBA 
Vermandel-Dias. 

 
9. Facturen zijn contant betaalbaar. 

 
10. Bij gebreke aan betaling zal, zonder dat ingebrekestelling vereist is, een intrest 

verschuldigd zijn van 1% per maand en een forfaitaire schadevergoeding wegens 
wanbetaling van 10% op het factuurbedrag. 

 
11. Alle eventuele geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken 

van het arrondissement Dendermonde. 
 

12. De Belgische wetgeving is van toepassing. 
 
 
 


