Algemene voorwaarden
1. U contracteert met de heer Ben Van Lysebetten, met zetel te 9140 Temse, Oeverstraat 89 en met
ondernemingsnummer 0518. 926. 937, zelfstandig medewerker van Horvers Rioolservice.
Onderhavige voorwaarden zijn steeds van toepassing en de medecontract verklaart deze te kennen
en te aanvaarden.
2. De facturen zijn behoudens andersluidende vermeldingen onmiddellijk betaalbaar. Betalingen na
deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan 1% per
maand, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding
van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 150,00) als schadebeding, dit onverminderd
het recht op vergoeding van hogere gewezen en aangetoonde schade.
3. Onze offertes zijn geldig gedurende 3 maanden. De prijs in deze offerte omvat geen meerwerken
en is beperkt tot datgene wat specifiek in de offerte vermeld staat. Eventuele meerwerken worden
doorgerekend aan de klant. De hoeveelheden in de offerte zijn indicatief.
4. Bij gebreke aan tijdige betaling worden alle verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar en
kunnen wij beslissen om de uitvoering van eventueel lopende contracten op te schorten of deze
buitengerechtelijk te ontbinden. Hiervan zal melding gemaakt worden bij eenvoudig aangetekend
schrijven gericht aan de klant.
5. Elke annulering van een bestelling moet schriftelijk gebeuren. Ze is slechts geldig mits een
schriftelijke aanvaarding door de verkoper. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert
of indien deze door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is de klant een schadevergoeding
verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling.
6. Eventuele klachten dienen binnen de 48 uren in het geval van zichtbare gebreken na uitvoering
van de werken en in het geval van verborgen gebreken na ontdekking van het gebrek en in elk geval
binnen een maximumtermijn van 3 maanden na de oplevering van de werken bij aangetekend
schrijven overgemaakt te worden gericht aan de maatschappelijke zetel. Bij gebreke aan tijdige
melding vervalt elke vorm van aansprakelijkheid. Tevens vervalt een eventuele aansprakelijkheid bij
uitgevoerde werken/herstellingen door de klant of een derde, in het geval van abnormaal gebruik en
bij normale slijtage.
7. Voor ontstoppingswerkzaamheden dienen eventuele klachten of gebreken binnen de 21 dagen na
de uitgevoerde werken gemeld te worden bij aangetekend schrijven. Gelet op de aard van deze
werken kunnen wij bij gebreke aan een correcte melding/na deze termijn geen aansprakelijkheid
meer dragen.
8. De klant dient er voor te zorgen dat wij onze werken ongehinderd kunnen uitvoeren en dient
hiervoor alle voorzorgsmaatregelen te nemen. De werkruimte dient ontruimd te zijn. Bij gebreke kan
eventuele schade niet verhaald worden op ons.
9. De werken worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever. Wij kunnen nooit aansprakelijk
gesteld worden. Beschadigingen aan ondergrondse leidingen (elektriciteit/gas/water) vallen ten laste
van de opdrachtgever.
10. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doen
geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid en toepasselijkheid van de andere bedingen.
11. In geval van betwistingen, is uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van
het arrondissement van onze maatschappelijke zetel (Temse) bevoegd.

Algemene voorwaarden op factuur m.b.t. ontstopping :
1. De facturen zijn behoudens andersluidende vermeldingen onmiddellijk betaalbaar. Betalingen na
deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan 1% per
maand, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding
van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 150,00) als schadebeding, dit onverminderd
het recht op vergoeding van hogere gewezen en aangetoonde schade.
2. M.b.t. ontstoppingswerkzaamheden dienen eventuele klachten of gebreken binnen de 21 dagen
na de uitgevoerde werken gemeld te worden bij aangetekend schrijven. Gelet op de aard van deze
werken kunnen wij bij gebreke aan een correcte melding/na deze termijn geen aansprakelijkheid
meer dragen.
3. Bij geschillen m.b.t. onderhavige factuur zijn de rechtbanken van het arrondissement OostVlaanderen, afdeling Dendermonde bevoegd en enkel het Vredegerecht van het 1e kanton SintNiklaas

