
ALGEMENE VOORWAARDEN

 Artikel 1: Toepassing

 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de volgende algemene voorwaarden exclusief van toepassing op al de offertes, bestekken, aannemingen en
 facturen van TDC TECHNICS, met uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden van de klant. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene
 voorwaarden tast de geldigheid van de overige niet aan, die onverminderd blijven gelden. Een eventueel andersluidende schriftelijke overeenkomst geeft de klant geen recht
 op toepassing van die overeenkomst bij toekomstige opdrachten.

 Artikel 2: Kwalificering

 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de aannemingen van TDC TECHNICS te kwalificeren als aannemingen in regie, waarbij de prijs wordt bepaald na
 uitvoering van de werken op grond van de overeengekomen prijslijsten. TDC TECHNICS is gerecht voorschotten te eisen, zelfs tot een bedrag gelijk aan de door hem
 geraamde prijs. Voor het geval TDC TECHNICS de werken uitvoert in onderaanneming zal de hoofdaannemer beschouwd worden als opdrachtgever/klant en zullen alleen de

 algemene voorwaarden van TDC TECHNICS van toepassing zijn met uitsluiting van deze van de opdrachtgever.

 Artikel 3: Prijzen

 De prijzen vermeld in de offertes, bestekken en aannemingen zijn richtprijzen, exclusief B.T.W. In geval van stijging van de lonen of de prijzen van de materialen behoudt
 TDC TECHNICS zich het recht voor zijn prijzen te herzien. TDC TECHNICS zal in dat geval de lijst van de aangepaste prijzen op eerste verzoek aan de klant toezenden.
 Tenzij anders bepaald door TDC TECHNICS, bedraagt de geldigheidsduur van de offertes en bestekken 1 maand. De offertes zijn steeds vrijblijvend. Elke bestelling komt
 slechts tot stand na schriftelijke bevestiging van TDC TECHNICS.

 Artikel 4: Annulatie

 De bestelling-aanneming bindt de klant, die er niet kan aan verzaken zonder het akkoord van TDC TECHNICS. In geval van annulatie zonder het akkoord is de klant een
 forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20 % van de bestelling, onverminderd het recht van TDC TECHNICS een hogere geleden schade te bewijzen en te
 eisen.

 Artikel 5: Termijnen

 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden al de leveringstermijnen geacht slechts bij benadering en enkel bij wijze van informatie te zijn opgegeven. De
 overeengekomen termijnen beginnen niet te lopen vooraleer de provisiefactuur integraal betaald werd. Zij worden minstens verlengd in die mate waarin de klant niet bij
 machte is op de overeengekomen datum de bouwplaats ter beschikking te stellen of aan TDC TECHNICS de nodige plannen te bezorgen. Tenzij anders schriftelijk
 overeengekomen, geeft de overschrijding van de termijnen geen aanleiding tot enige vergoeding in hoofde van TDC TECHNICS noch tot verbreking van de overeenkomst.

 Artikel 6 : Oplevering

 Na voltooiing van de werken zal TDC TECHNICS de klant schriftelijk uitnodigen voor de oplevering van de werken. Indien de klant niet verschijnt op de plaats en het tijdstip
 voorgesteld door TDC TECHNICS dan wordt hij onherroepelijk geacht het werk aanvaard te hebben. Evenzo zal het loutere in gebruik nemen van het werk gelijkgesteld
 worden met de aanvaarding ervan.

 Artikel 7 : Betaling

 Al de facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van TDC TECHNICS.Iedere factuur die niet integraal betaald is op de vervaldag zal van rechtswege en zonder
 voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een verwijlintrest van 20% vanaf de factuurdatum, alsmede met een forfaitaire schadevergoeding van tevens 20% op
 het totale factuurbedrag, ongeacht het gedeelte van de factuur dat eventueel reeds betaald zou zijn, met een minimum van € 250 en een vertragingsintrest van 12 % per jaar
 zonder afbreuk te doen aan alle andere rechten en schadevergoedingen ten gunste van TDC TECHNICS. De niet betaling van één factuur op de vervaldag heeft van
 rechtswege de onmiddellijke eisbaarheid tot gevolg van alle andere nog niet vervallen facturen, waarop voormelde intresten en schadevergoeding zullen toegepast worden.
 Voor deze facturen zal de vervaldag deze zijn van de eerste onbetaald gebleven factuur. Bij nietnaleving door de klant van één van zijn verbintenissen, inzonderheid deze tot
 tijdige betaling van de facturen, behoudt TDC TECHNICS zich het recht voor elke bestelling/uitvoering van rechtswege op te schorten. De uitgifte van wissels brengt geen
 schuldvernieuwing met zich mee. Elke geprotesteerde wissel brengt de onmiddellijke eisbaarheid met zich mee van alle nog in omloop zijnde wissels. In geval van
 faillissement, gerechtelijk akkoord, kennelijk onvermogen alsook bij wijziging van de juridische toestand van de klant behoudt TDC TECHNICS zich het recht voor elke
 bestaande overeenkomt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen en worden alle door de klant verschuldigde bedragen
 onmiddellijk eisbaar.

 Artikel 8 : Klachten

 Op straffe van niet-ontvankelijkheid moeten alle klachten bij aangetekend schrijven toegestuurd worden aan TDC TECHNICS binnen de 8 dagen hetzij na de levering, hetzij
 na de uitgevoerde prestatie, hetzij na ontvangst van de factuur. Het indienen van een klacht ontslaat de klant niet van naleving van zijn verplichtingen.

 Artikel 9 : Eigendomsvoorbehoud

 De door TDC TECHNICS geleverde goederen en werken blijven eigendom van TDC TECHNICS zolang deze niet volledig door de klant zijn betaald, met inbegrip van de
 taksen, intresten, forfaitaire schadevergoeding en kosten, met dien verstande dat intussen alle risico's ten last van de klant zijn.

 Artikel 10 : Waarborg

 De waarborg die TDC TECHNICS uitsluitend verleent op het door haar nieuw verkocht materiaal is deze van de fabrikant. De waarborg beperkt zich tot de eenvoudige
 vervanging of de herstelling van de goederen, met uitsluiting van de terugbetaling van gelijk welke bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld kosten van wegneming en
 terugplaatsing. De waarborg blijft evenwel zonder uitwerking wanneer: - herstellingen werden uitgevoerd of wijzigingen werden aangebracht aan het materieel buiten de
 werkplaatsen van TDC TECHNICS, - de averij het gevolg is van de nalatigheid of de moedwilligheid van de klant, hetzij van het niet in acht nemen door de klant van de
 gebruiksaanwijzing voorgeschreven door de fabrikant en waarvan de klant erkent kennis te hebben genomen, hetzij aan het onaangepast gebruik van het materiaal.

 Artikel 11 Overmacht

 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft TDC TECHNICS ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de levering hetzij
 de prestatie op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen aan de klant en zulks zonder dat
 TDC TECHNICS gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan TDC TECHNICS kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens
 de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 Artikel 12 : Productaansprakelijkheid

 Overeenkomstig artikel 10§2 van de wet van 25.02.1991 wijst TDC TECHNICS elke aansprakelijkheid af wanneer schade toegebracht door een gebrekkig product
 veroorzaakt werd zowel door een gebrek in het product als door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is.

 Artikel 13 Bevoegdheid

 In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd en is alleen het Belgisch recht van toepassing.  
 


