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BTW BE 0832.653.245

Volg ons op:
Cilesko N.V.

Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon
en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de
voorwaarden van toepassing welke hieronder zijn vermeld.

ART 1 OFFERTE
•

•

De prijsofferte is 3 maanden geldig. Na het verstrijken van deze geldigheidstermijn
kan de prijs aangepast worden. De prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende
waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht om de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
-De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de
verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op
ontbinding van de overeenkomst.

ART 2 VOORBEREIDING
•
•
•
•

Klant dient te zorgen voor elektriciteit, verlichting en een kamertemperatuur van 18°C.
Er moet een ruimte voorzien zijn van ongeveer 12 m2 voor het stockeren en aanmaken van de producten.Deze ruimte moet afgescheiden zijn van invloed van regen.
Deuren worden ingekort en hoger gehangen door de klant.
De klant treft vooraf alle voorzieningen wat betreft veiligheid en bereikbaarheid van de
te bewerken bestanddelen.

ART 3 FACTURATIE
•

•
•
•

Het voorschotbedrag van 40 % dient betaald te worden 21 dagen voor de uitvoeringsdatum of anders afgesproken tijdens offerte. Het resterende bedrag wordt via factuur
voldaan binnen de 8 werkdagen na uitvoeringsdatum.
Materialen worden niet besteld en werken worden niet aangevat alvorens het betalen
van het afgesproken voorschot.
Bijkomende werken die niet afgesproken zijn tijdens de offerte worden als meerkost
bijgerekend aan 45 €/uur exclusief BTW per werknemer.
Bij het verstrijken van de betalingstermijn is van recht swege en zonder ingebreke stelling een schadevergoeding van 10% op de facturatiebedragen verschuldigd met een
minimum van 50 euro of alsook een verwijlintrest van 1% per maand.
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ART 4 WIJZIGING OF ANNULATIE
•
•
•
•

Na het betalen van het voorschot zijn geen kleur- of oppervlaktewijzigingen mogelijk.
Gelieve schriftelijk of via e-mail elke wijziging of annulatie door te geven.
Elke wijziging of annulatie wordt bevestigd door “ Cilesko G.C.V.’’.
Na een annulatie blijven producten en voorschot eigendom van ‘’Cilesko G.C.V.’’ ten
titel van forfetaire schadevergoeding.

ART 5 SCHADE
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Om schade te vermijden mogen er tijdens de werken, uitgevoerd door “Cilesko
G.C.V.’’, geen andere werken worden uitgevoerd.
De ruimtes moeten leeg en proper zijn voor het starten van de werken.
Indien er schade ontstaan is door “Cilesko’’ wordt deze kosteloos en op zo klein mogelijke tijdspanne hersteld.
Schade door derden onder welke vorm ook worden niet kosteloos hersteld door
“Cilesko’’.
De nietigheid van één van de clausules brengt de geldigheid van andere clausules
niet in het gedrang.
Alle goederen en uitvoeringswerken worden verondersteld te zijn aanvaard uiterlijk 8
dagen na de levering of het beëindigen der werken. Iedere klacht of protest over hoeveelheden, kwaliteit of uitvoering geuit na vermelde datum wordt als niet ontvankelijk
beschouwd. Klachten of protesten moeten via een aangetekend schrijven gebeuren
binnen de 8 dagen na de ontvangst van de factuur.
Het geleverde werk uitgevoerd door ‘’Cilesko GCV’’ blijft eigendom van “Cilesko
G.C.V.’’ tot het betalen van de volledige factuur.
Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden
de werken aanvaardt en goedgekeurd te zijn door de klant voor wat betreft de prijs
alsook voor wat betreft de kwaliteit tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de
factuur binnen de hierboven vermelde termijn.
Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt “ Cilesko GCV” zich het recht de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog
openstaande schuld.

ART 6 GESCHILLEN
•

In geval van betwisting zijn uitsluitend territoriaal bevoegd de rechtbanken of de vrederechter van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingszetel gevestigd heeft zijnde in
casu de rechtbanken van Hasselt en het vredegerecht te Houthalen
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