
ALGEMENE 
VERKOOPSVOORWAARDEN 
OFFERTE 
 1. Alle onze prijsopgaven worden gedaan zonder 
verbintenis en zijn vrijblijvend. 
 2. Alle date, gesteld voor de uitvoering van de 
werken, worden enkel bij benadering ten ten titel 
van inlichting gegeven.  
3. Onze prijzen zijn geldig voor een periode van 
drie maanden. Bij bevestiging na deze periode, kan 
deze prijs herzien worden. 
 4. Indien er tussen de bevestiging en de volledige 
uitvoering van de bestelling of het werk, de 
kostprijs gewijzigd wordt door een stijging der 
lonen, grondstoffen, vervoer, taksen, enz. behouden 
wij ons recht voor de overeengekomen prijs aan te 
passen in verhouding met de voorgekomen 
stijgingen in overleg met de bouwheer. 
 5.Alle omstandigheden die bij het indienen van de 
offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en 
onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de 
overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of 
moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, 
zullen beschouwd worden als overmacht. Zij geven 
ons het recht om de overeenkomst te herzien of te 
ontbinden. 
 6. Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk af 
ziet van de overeenkomst, is deze conform art. 1794 
BW gehouden ons schadeloos te stellen voor alle 
reeds gemaakte kosten (werkuren, materiaal, of 
andere).  
7. De eventuele opgegeven uitvoeringsdata of de 
duur is slechts bij bendaring vermeld. 
Overschrijding ervan kan geen aanleding geven tot 
enige schadevergoeding. 
BETALING  
1. De ontvangst van de factuur geldt van 
rechtswege en volgens art.1139 van het Burgerlijk 
Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige 
akte nodig is en alleen door verstrijken van de 
termijn. Alle klachten dienen binnen de vijf dagen 
te gebeuren. Elke betwisting wordt volgens 
Belgisch recht beslecht en zal tot uitsluitende 
bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven 
behoren.  
2. Voorschotfacturen dienen onmiddellijk betaald te 
worden. 
3. Eindfacturen dienen betaald te worden uiterlijk 8 
kalenderdagen na ontvangst. 
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 GARANTIE 
Wij geven een garantieperiode op waterdichtheid 
voor een periode van 10 jaar, bij volledige 
dakrenovatie, indien er zich een lekkage in de 
dakbedekking voordoet ten gevolgen van:  
a. er sprake is van een foutief ontwerp van de 
dakbedekking constructie, of, 
b. de dakbedekking niet op de juiste wijze mocht 
zijn aangebracht, of,  
c. de kwaliteit van het geleverde systeem niet goed 
mocht blijken te zijn. Binnen een periode van 10 
jaar na opleveringsdatum zal zij op de eerste 
aanzegging zo spoedig mogelijk en voor onze 
rekening deze lekkage herstellen. Zij is hiervoor 
aansprakelijk, voor zover de herstelkosten niet 
uitgaan boven het bedrag van bovenvermelde 
aanneemsom. De aansprakelijkheid van 
BOUTERSEMSE DAKWERKEN, beperkt zich 
uitsluitend tot de in deze garantie genoemde 
verplichtingen. Op de garantie kan geen beroep 
worden gedaan:  
a. zolang de aanneemsom nog niet volledig is 
betaald;  
b. indien door derden werkzaamheden aan de 
dakbedekking zijn verricht;  
c. wanneer lekkage een gevolg is van de werking 
van de onderliggende constructie en/of het verlies 
van samenhang van de ondergrond, waarop de 
dakbedekking is aangebracht;  
d. wanneer lekkage een gevolg is van mechanische 
beschadigingen;  
e. storm of enige andere van buiten komende 
oorzaak;  
f. wanneer de bestemming van het gebouw zodanig 
verandert, dat daarmee een fundamentele wijziging 
in de bouwfysische omstandigheden in ongunstige 
zin ontstaat;  
g. wanneer een lekkage in de dakbedekking niet 
binnen 7 dagen na het ontstaan daarvan aan 
ondergetekende is gemeld Wij geven geen garantie 
op herstellingwerken.  
AKKOORD 
1 . Bij het ondertekenen van de offerte verklaar u 
zich akkoord met onze algemene voorwaarden. 
2 . Bij het bij het ondertekenen van de offerte en 
indien u als klant beslist de werken niet meer te 
laten uitvoeren, zal de klant onmiddellijk een 
schadevergoeding betalen die gelijk is aan min. 
10% van het overeengekomen bedrag met een 
maximum van 30%. 
Zoals hierna beschreven: bedrag tussen de 250,00 
euro en 4999,00 euro = 30% van het bedrag / 
bedrag tussen de 5000,00 euro en 9999,00 euro = 
20% van het bedrag/ tussen de 10000,00 euro en 
24999,00 euro = 15% / vanaf 25000,00 euro 10%. 


