ALGEMENE VOORWAARDEN N.V. VEKTRO
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen
zijn de hiernavolgende algemene voorwaarden van
toepassing; zij worden door de klant aanvaard.

Prijsofferte
Een prijsofferte voor levering van goederen en
uitvoering van werken of herstellingen blijft
slechts bindend indien ze binnen de 15 dagen is
aanvaard door
de klant.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen mag
de
n.v. VEKTRO elke herstelling uitvoeren
zonder prijsofferte.
Indien de klant géén prijsofferte wenst aanvaardt
hij de afrekening van de herstelling.
Bij het uitvoeren van werken in regie aanvaardt
de klant de afrekening van de n.v. VEKTRO zoals
vermeld in de facturen tenzij uitdrukkelijk een
andere regeling wordt overeengekomen.
Voor elke bestelling (levering of herstelling)
kan een voorschot worden gevraagd dat definitief
aan n.v. VEKTRO toekomt wanneer de klant de
bestelling annuleert.
Bovendien kan door de n.v. VEKTRO op elk ogenblik
een bankgarantie worden gevraagd vooraleer de
werken worden aangevat of verder gezet.
Termijnen voor levering en uitvoering
Voor herstellingen wordt steeds voorrang verleend
aan installaties geleverd en uitgevoerd door n.v.
VEKTRO;
zij
genieten
van
een
bijzondere
bijkomende service.
N.v.
VEKTRO
kan
overigens
weigeren
een
herstelling uit te voeren aan installaties die
niet door haar zijn geleverd en uitgevoerd.
Daar
de
leveringsuitvoerings
en
herstellingstermijn door daden van derden of door
gevallen van toeval of overmacht kunnen worden
beïnvloed kunnen zij niet worden beschouwd als
een uitdrukkelijke verbintenis en zijn ze steeds
bij benadering aangegeven.
Een
laattijdige
levering,
uitvoering
of
herstelling kan door de klant niet worden
geweigerd en zal nooit aanleiding geven tot enige
schadevergoeding.
Wanneer de levering, uitvoering of herstelling
buiten de wil van n.v. VEKTRO vertraging oploopt
dan is n.v. VEKTRO gerechtigd betaling van de
bestelde goederen te vragen ook al werden die nog
niet geleverd.
Bijzondere bepalingen
De
klant
dient
n.v.
VEKTRO
een
voldoende
gedetailleerd plan te bezorgen met de juiste
inplanting van de lokalen (in het bijzonder die
lokalen die een bijzondere elektrische uitrusting
behoeven
zoals
keuken,
badkamer,
waslokaal,
werkruimten etc) en de juiste plaats van alle
elektrische
punten
(zoals
schakelaars,
stopcontacten,
lichtpunten,
voedingen,
zekeringkast etc.)
Voor de aanvang van de werken zullen n.v. VEKTRO
en de klant deze gegevens van het plan ter
plaatse aftekenen.
Wijzigingen en/of meerwerken in vergelijking met
bestek, plan, prijsofferte, worden afzonderlijk
aangerekend.
Voor de uitvoering van de werken moeten de
lokalen volledig vrij, afgesloten en droog zijn.
Wanneer dit niet het geval is dan mag n.v. VEKTRO
de uitvoering van de werken opschorten, en/of de
lokalen laten ontruimen en afsluiten, een en
ander op kosten van de klant.

In geen geval is n.v. VEKTRO aansprakelijk voor
verlies of diefstal van goederen indien de
lokalen niet zijn afgesloten of door derden
kunnen worden betreden.
Tenzij anders overeengekomen worden de werken
altijd
uitgevoerd
tijdens
de
gebruikelijke
werkuren van de gebruikelijke werkdagen.
Wanneer dit niet mogelijk zou blijken dan zal
n.v. VEKTRO de werken slechts buiten de werkuren
en/of
buiten
de
werkdagen
uitvoeren
tegen
meerprijs
"in regie", onverminderd het recht de werken stil
te leggen en/of de overeenkomst te verbreken ten
laste van de klant.
N.v. VEKTRO is nooit aansprakelijk voor de hinder
die wie ook mocht ondervinden ingevolge de
uitvoering en de uitgevoerde werken; de klant
dient haar te vrijwaren tegen elke aanspraak
hieromtrent.
Wanneer de klant zijn verbintenissen niet nakomt
heeft de n.v. VEKTRO, zonder dat daartoe een
aanmaning is vereist het recht de werken stil te
leggen, onder het uitdrukkelijke voorbehoud van
n.v. VEKTRO om de overeenkomst te verbreken ten
laste van de klant.
Waarborg en klachten
Tenzij anders is vermeld op de factuur worden
alle nieuwe toestellen gedurende een termijn van
zes maanden gewaarborgd tegen verborgen gebreken.
Herstellingen zoals die op de factuur zijn
vermeld zijn gedurende een termijn van 3 maanden
na factuurdatum gewaarborgd.
Schade
veroorzaakt
behandeling,
toeval
gewaarborgd.

door
bliksem,
of
overmacht

verkeerde
is
nooit

Elke klacht moet worden gedaan binnen de 8 dagen
na ontvangst van de factuur om ontvankelijk te
zijn.
Betalingsvoorwaarden
Tenzij anders is overeengekomen moeten alle
facturen contant worden betaald, op het kantoor
van n.v. VEKTRO of door overschrijving op haar
bankrekening.
Een factuur die op de vervaldag niet is betaald
brengt van rechtswege, zonder dat een aanmaning
is vereist, een interest op van 12% per jaar (1%
per maand).
Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding
verschuldigd
gelijk
aan
15%
van
het
factuurbedrag, met een minimum van 62 EUR,
wanneer de factuur niet binnen de maand na
factuurdatum is betaald, zonder dat een aanmaning
is vereist.
In afwijking van het art. 1583 van het burgerlijk
wetboek wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de
geleverde goederen slechts eigendom worden van de
klant nadat de factuur volledig is vereffend,
eventuele verwijlinteresten en schadevergoeding
inbegrepen.
Wanneer de klant zijn verbintenissen niet nakomt
heeft de n.v. VEKTRO, zonder dat daartoe een
aanmaning is vereist, het recht de werken stil te
leggen, totdat de factuur volledig is vereffend,
eventuele verwijlinteresten en schadevergoeding
inbegrepen,
en
onder
het
uitdrukkelijke
voorbehoud van n.v. VEKTRO om de overeenkomst te
verbreken ten laste van de klant.
Bevoegde rechtbank
Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken
van Wolvertem en Brussel bevoegd.

