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Art. 1: Offerte - Bestelling - Prijs
1.1. De prijzen gelden slechts voor de in de offerte opgenomen producten en diensten.
Wijzigingen hieraan kunnen aanleiding geven tot prijsaanpassingen.
1.2. Tenzij schriftelijk anders overeen gekomen geldt een prijsvastheid van 3 maanden na
uitschrijven van de offerte.
1.3. De offertes is voor CILESKO slechts bindend als ze zijn goedgekeurd door de bestuurder. Indien
binnen 8 dagen na aanvaarding van de offerte door de klant de opdracht niet uitdrukkelijk is
geweigerd, wordt geacht dat de bestuurder ermee heeft ingestemd.
1.4. De klant erkent kennis te hebben genomen van de kenmerken van de producten en aanvaardt
de technische uitvoeringen.
1.5. Deze overeenkomst valt onder de toepassing van artikel VI.73,3° en 14° van het W.E.R.
(Wetboek Economisch recht)
1.6. Indien het BTW-tarief wijzigt voor de facturatie, wordt de prijs van de nog te factureren werken
overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer de prijs inclusief BTW werd overeen gekomen.
1.7. In afwijking van artikel 1793 B.W. mogen meerwerken met alle middelen van recht bewezen worden.
Art.2: Levering/plaatsing en aanvaarding
2.1. De leveringstermijn begint pas te lopen op het moment dat de klant alle noodzakelijke gegevens
aan Cilesko bezorgd heeft én de voorschotfactuur is betaald
2.2. Nutteloze verplaatsingen en wachttijden (meer dan 15 min en per schijf van 15 min) worden
aangerekend.
2.3. De niet-geïncorporeerde goederen blijven eigendom van Cilesko zolang de factuur met betrekking
tot die goederen niet betaald is.
2.4. De werken worden uitgevoerd volgens de op het ogenblik van uitvoering geldende wettelijke
normen en volgens de regels van goed vakmanschap (uitgeschreven door het W.T.C.B.)
2.5. Voor het parkeren dient bij aankomst ca. 14m vrije ruimte te zijn voor uw woning (3 parkeerplaatsen).
Cilesko rekent erop dat de klant de nodige parkeerreservaties doet. Op uitdrukkelijke vraag kan
Cilesko dit voorzien tegen een prijs van 200 € vermeerderd met de werkelijke kosten.
2.6. De werf dient normaal toegankelijk te zijn.  De klant is verantwoordelijk om  de lokalen waarin de
werken zullen uitgevoerd worden  voorafgaandelijk te ontruimen, minstens zelf in te staan voor het
zorgvuldig afdekken en opbergen van de aanwezige goederen, meubelen en huisraad.  Beschadi
gingen, te wijten aan een gebrekkig uitvoeren van deze voorbereidende werken, vallen dan ook
uitsluitend ten laste van de klant, zonder verhaal tegen Cilesko.
Indien deze voorbereidende werken, inclusief het voorzien van de parkeerreservatie 5 dagen voor
afgaand aan de aangekondigde levering en plaatsing, niet zijn uitgevoerd worden forfaitair de
ver plaatsingskosten en de werkuren van één ploeg voor een halve dag aangerekend aan de klant.
2.7. De klant dient elektriciteit, water, verwarming en sanitaire voorzieningen voor de plaatsers kosteloos
ter beschikking te stellen.
2.8. Klachten in verband met de geleverde werken moeten binnen de 48 uur na levering  gemeld
worden met een aangetekend schrijven of  een e-mail met gevraagde ontvangstmelding.

Cilesko - Algemene voorwaarden

Art. 3: Betaling
3.01. Er wordt een voorschot van 40 % van de totale kostprijs geëist.
Het voorschot moet betaald worden binnen de 5 dagen na ondertekening van de bestelbon of
schriftelijke aanvaarding van de offerte. Producten en grondstoffen worden maar besteld bij de
leverancier of producent NA betaling van de voorschotfactuur.
3.02. Het saldo is betaalbaar na de plaatsing.
3.03. Alle facturen zijn onmiddellijk opeisbaar.  Elk bedrag dat onbetaald blijft 30 dagen na factuurdatum,
levert vanaf de factuurdatum van rechtswege EN zonder voorafgaande ingebrekestelling een rente
op van 5 % per jaar. Bovendien zullen de alzo onbetaalde en vervallen factuurbedragen verhoogd
worden met 10 % of een minimum van €150,00 ten titel van schadevergoeding, en dit van
rechtswege en zonder ingebrekestelling.
3.04.Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt Cilesko zich het recht voor om de uitvoering
op te schorten tot de factuur betaald is, zonder dat zij zelf tot enige vergoeding gehouden kan zijn.
Art.4: Levering/plaatsing en aanvaarding
4.01. Bij verbreking of annulering van de werken, zal de verbrekende partij de andere partij hiervoor
integraal schadeloos moeten stellen. Deze schadevergoeding  wordt forfaitair begroot als volgt :
-40 % van de prijs voor levering en plaatsing
-60 % van de prijs na levering en aanvang plaatsing
4.02. Het toevertrouwen van de werken aan een andere aannemer staat gelijk met een verbreking.
Art.5: Aanpsprakelijkheid
5.01. Cilesko is niet verantwoordelijk voor schade die zou ontstaan ten gevolge van de verwijdering van
het te vervangen product, indien dit product dermate bevestigd werd dat gevolgschade niet te
vermijden is.
5.02. Cilesko is niet aansprakelijk voor schade aan de producten ten gevolge van een slecht onderhoud,
atmosferische omstandigheden, brand- of andere breuk- of schade, tenzij de schade het gevolg is
van een foutieve plaatsing.
Art.6: GDPR
Cilesko verwerkt de persoonsgegevens van de klant in overeenstemming met de GDPR-Verordening
van 27 april 2016. De persoonsgegevens van de klant zullen enkel gebruikt worden met het oog op het
uitschrijven van offertes, het contracteren en uitvoeren van overeenkomsten die met de klant gesloten
worden, alsook om de klant op de hoogte te houden van het aanbod en promotie-acties van Cilesko.
De klant stemt in dat zijn persoonsgegevens zoals naam, voornaam, adres en contactgegevens aangewend mogen worden en doorgegeven kunnen worden aan de producent/leverancier van de bestelde
producten uitsluitend in het afhandelen van die bestelling en met als doel de klant te linken aan de juiste
producten, alsook om de verwerking van de bestelling bij de producent te kunnen opvolgen.
Cilesko zal zonder toestemming van de klant deze persoonsgegevens niet doorgeven aan andere derden.
Art.7: Bevoegdheidsbeding – toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen partijen over de geldigheid of uitvoering van deze overeenkomst, zal uitsluitend onderworpen worden aan de rechtbanken van het arrondissement Limburg,
afdeling Hasselt.
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