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Algemene voorwaarden (EVI Projects - particulier)
Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en EVI Projects , met betrekking tot het geheel
van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de
ondertekening door de klant van de offerte, ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of
enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend
schriftelijk te gebeuren.
Algemeen
1.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen
van onze firma een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken.

2.

De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecifieerd
in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB.
De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

3.

Onze offertes zijn 15 dagen geldig.

4.

De klant zorgt voor parkeergelegenheid ter hoogte van de
plaats van werkzaamheden. Een parkeergelegenheid kan
aangevraagd worden bij het stadsbestuur. Indien er geen
parkeergelegenheid is zijn de kosten die hieruit voortvloeien
(verkeersboete, parkeermeter, extra uren voor verplaatsing,
...) ten laste van de opdrachtgever. Indien hierdoor de werken
niet klaar zijn op de afgesproken datum kan de klant hierover
geen verhaal maken.

Plaatsing en aanvaarding van de opdracht.
5.

Verborgen gebreken die niet zichtbaar waren tijdens het opmaken van de offerte (weggerotte buizen, schade aan bedrading, kabels, gescheurde muren, vermolmde of gerotte
houtstructuren, vraatschade, enz …) zullen verrekend worden
tegen de overeengekomen meerprijs per uur.

6.

De planning van levering en uitvoering kan slechts geschieden na betaling van het desgevallend overeengekomen voorschot en na ondertekening en terugzending van alle tot de
aannemingsopdracht dienstige stukken. Indien een voorschot
wordt overeengekomen, kan de klant dit pas aanrekenen op
de laatste betalingsschijf die hij aan de aannemer dient te voldoen.

7.

8.

9.

Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als
eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd
op basis van de tarieven, officiële koersen, weddes en sociale
lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij
zijn steeds herzien baar door onze firma en zelfs zonder het
voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen
of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de
facturatie, met minstens 5 % gestegen zijn.
Bij renovatie, bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten
waarbij administratieve vergunningen te pas komen dragen
wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve
vergunningen betreft. Eventuele schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.
Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator zijn
niet in onze offerte inbegrepen, tenzij anders vermeld.. Leveringen en termijnen.

10. De klant dient er zorg voor te dragen dat vóór de aanvang van
de werken de werf vlot bereikbaar en vrij is. Hij dient tevens
te zorgen voor afgifte op voorhand van de sleutel als de werf

gesloten is. De werf dient door de klant in het voordeel van de
aannemer gratis voorzien te worden van water en elektriciteit.
Noodzakelijke nivellering van het terrein en aandammingen
zijn integraal ten laste van de klant.
11. De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk
kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen de
rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien
uit het tijdsverlies ten laste van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De werf dient door de
klant in het voordeel van onze firma gratis voorzien te worden
van elektriciteit en water. De klant zorgt voor een zorgvuldige
stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de
beveiliging daarvan
12. Elke termijn van levering van arbeid en uitvoering van werken,
indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze
aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat
aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die
een onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de
werken tijdelijk of definitief stil te leggen , als een geval van
overmacht worden beschouwd, zo onder meer (maar niet-limitatief) familiale omstandigheden, ziekte, ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen
en moeilijkheden inzake transport, enz… die zich bij onszelf
of bij onze leveranciers voordoen.
13. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht,
brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich
dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd
wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te
vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te
starten. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog
ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie
hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste
van onze firma.
14. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst
van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling
als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan
de juridische toestand van de koper.
Eigendomsvoorbehoud
15. Alle geleverde materialen blijven onze eigendom tot op het
ogenblik van volledige betaling.
Plaatsing en aanvaarding van bestelling
16. Betwistingen over leveringen, uitvoeringen of facturatie dienen te geschieden binnen de acht dagen na levering, uitvoering en/of facturatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na voornoemde periode. Het
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contract kan op die basis niet meer ontbonden worden.
17. Verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het burgerlijk wetboek dienen uiterlijk binnen het jaar na uitvoering te worden
ingeroepen.
18. Indien de klant de bestelling weigert, het contract vernietigt
of er geen uitvoering kan worden aan gegeven, dan dient de
klant een schadevergoeding van 15 % van het totaalbedrag
der aanneming te betalen.
19. Indien art. 1794 van het Burgerlijk Wetboek door de klant zou
worden ingeroepen, wordt de post van al wat de aannemer bij
de aanneming had kunnen winnen bepaald op 10 % van de
afgezegde werken.
20. Als wij zelf het contract niet nakomen, is de klant gerechtigd
op een soortgelijke vergoeding als diegene die wij van hem
kunnen vragen als hij het contract niet nakomt.
Aansprakelijkheid voor schade.
21. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan
en vervreemding van deze goederen. De klant staat tevens in
voor schade aan en vervreemding van ons materiaal dat zich
op de werf bevindt. De klant neemt voor dit alles een gegoede verzekering, ook tegen brand- en stormschade, dit alles in
ons voordeel.
22. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de
werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan. Het
risico gaat echter over op het moment dat de goederen op de
werf aankomen. De klant staat vanaf de levering op de werf in
voor schade aan en vervreemding van deze goederen.
23. De ingebruikname van het gebouw wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring van de bouw en aanvaarding ervan, in zijn totaliteit.
24. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De
vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.
25. De klant is jegens onze firma aansprakelijk voor elk schade
verwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan onze goederen, aangestelden of onderaannemers en hun materialen,
zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze
van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden
die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt.
De klant zal onze firma ter zake in dezelfde zijn integraal vrijwaren voor aanspraken van derden. Onze firma is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of
de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde
materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun
aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten

de werf, alsmede tijdens het transport of de afbraak/plaatsing
ervan. De klant is jegens onze firma en via integrale vrijwaring
van onze firma jegens derden, aansprakelijk voor elk schade
verwekkende handeling toegebracht door of via de aan onze
firma door de klant toevertrouwde materialen of werken van
welke aard ook.
Betalingsmodaliteiten
26. Alvorens de werken aan te vatten zal de opdrachtgever een
voorschot van 20% op de geraamde kosten (offerteprijs) storten op de rekening van de aannemer. Pas als het bedrag op
de rekening staat zullen er verder afspraken worden gemaakt
betreffende de start van de werzaamheden.
27. Indien wij grote aankopen moeten doen (bv meubelen en
toestelllen badkamer, vloeren en wandtegels, ...) waarvan de
offerteprijs > € 2.500 is, dient deze op voorhand aan ons betaald te worden, los van de het voorschot.
28. Alle onze facturen zijn betaalbaar contant, op onze maatschappelijke zetel of adres of mogen worden over geschreven
op de rekening binnen de 15 dagen na factuurdatum.
29. Bij opdrachten per uur (dus zonder offerte) zal per begonnen
kwartier (15 minuten) worden gerekend. Tijdens deze opdrachten worden ook de werkuren voor het installeren, reinigen en opbergen van het materiaal in rekening gebracht.
Er zal bij deze opdrachten een voorschot van 200 Euro per
dag worden gevraagd, te voldoen voor de aanvang van de
werken. Deze zal nadien in mindering worden gebracht bij de
afrekening. Eveneens zal er een verplaatsingsvergoeding van
€ 0,65 per kilometer worden gerekend (zowel heen al terugreis) met een mininmum van € 15,00.
30. Onze firma behoudt zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren werken te eisen alvorens
de bestelling te aanvaarden en/of een anders soortige waarborg voor aanvang der werken.
31. De B.T.W. en alle andere belastingen, taksen, heffingen of
kosten zijn steeds ten laste van de klant.
Laattijdige betaling, kosten en aankleven
32. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft,
zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 1% per maand of 12
% per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de
dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 15 % met een minimum van 125 Euro, op het
verschuldigde bedrag in hoofdsom.
33. Indien de klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en
aankleven bepaalde te betalen binnen de voormelde termijn,
is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.

Op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden is geregeld is het Belgisch recht van toepassing.
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