Algemene en bijzonder voorwaarden
Algemene voorwaarden WEGRIO bvba
Water en elektriciteit zijn ten laste van de cliënt. De facturatie en betaling gebeuren in functie van de vooruitgang van de
werken. Onze facturen zijn betaalbaar op volgend adres: Ekelbeke 257 – 9220 Hamme: 25% als voorschot van de
aanvang der werken, 60% tijdens de werken, 15% ten laatste 14dagen na de werken voor particulieren, voor bedrijven
30 dagen na factuur datum.
Het (de) voorschot(ten) op de werken zal (zullen) door de klant gestort worden op één van de bankrekeningen en zonder
dat er een voorschotfactuur wordt opgemaakt, tenzij dit onderling anders besproken is.
Al onze prijzen zijn BTW niet inbegrepen. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting
verstrekt. Indien onze werken belemmerd worden door toedoen van eigenaar of bewoner, zullen wij het niet nalaten de
extra, onvoorziene, gepresteerde verleturen door te rekenen aan 37€. Voor extra bijkomende werken, zoals het plaatsen
van buizen, maken van trappen, wegschieten van onderbedding met pneumatische boorhamer, opmetsen van putten,
herstellen fiets- en/of voetpad en dergelijke, worden in regie uitgevoerd aan 39€/uur. Zaagwerken met diamantschijf
wordt als volgt aangerekend: zaagwerk in beton ≤ 20cm dik aan 22€/lm, zaagwerk in asfalt ≤ 5cm dik aan 19,72€/lm,
het aanzagen van tegels in arduin en/of beton aan 16€/lm en voor graniettegels is dit 16,50€/lm. Voor huur van
hogedrukreiniger is de kostprijs 16,11€/dag, voor huur van overrijplaten in PE komt dit op 2€/dag per plaat, aan- en
afvoer van deze PE overrijplaat/overrijplaten komt op 150€ binnen en straal van 15km, indien meer dan 15km, komt er
5€/km bij (2,5€/km extra voor oprijden en 2,5€/km voor afrijden)
indien er overrijplaten zouden verdwijnen op de werf zullen deze volledig aangerekend worden aan de opdrachtgever, dit
aan de inkoopprijs van nieuwe plaat(en).
Alle klachten dienen, om geldig te zijn, aan ons overgemaakt per aangetekend schrijven, binnen de acht dagen na
levering of factuurdatum. Bij betwisting zijn de rechtbanken van Dendermonde of een andere naar keuze bevoegd elk
geschil definitief te beslechten. Iedere vertraging in de betaling brengt voor onze contractant de verplichting mee, van
rechtswege en zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest te betalen gelijk aan de bankintrest voor kaskrediet op
het factuurbedrag, met een minimum van 74,50euro zulks verminderd met eventuele schadevergoeding.
Alle veroorzaakte administratiekosten zullen eveneens doorgerekend worden. Bij wanbetaling zal het bedrag van de
factuur verhoogd worden met een aangenomen schadeloosstelling van 10% met een minimum van 74,50euro.
Onze prijsofferten blijven ongeveer 1 maand geldig.
Bijzondere voorwaarden WEGRIO bvba
De oppervlakte in aanmerking genomen voor de overeenkomst, de uitvoering en de opmeting bij uitvoering is steeds
lengte maal breedte te nemen, zonder aftrek van de putten en al hetgeen tot 1m². Boordstenen en afvoerbuizen, of
andere leidingen worden aangerekend per strekkende meter. Putten, putdeksels, moffen en andere aansluitingen of
hulpstukken worden per stuk aangerekend. De uitgravingen voor opritten, parkings en terrassen en of paden worden
door onze firma op de juiste diepte uitgegraven. Indien de uitgraving niet door onze firma gebeurd is, maar door de
opdrachtgever zelf, door derden of een andere firma en de uitgegraven diepte niet correct blijkt te zijn, is de
opdrachtgever verantwoordelijk en kan dit aanleiding geven tot bijbetaling: voor de méérdikte van bedding materialen
voor zand/cement aan 47,50euro/m³ en voor magere beton aan 71 euro/m³. Indien er vooraan de oprit (gedeelte
gemeente of stad) een verharding ligt, kan deze na de werken door ons hersteld worden aan 25,72 euro/m², zonder
aanleveren van nieuwe bestrating.
Indien de offerte voor het uitvoeren van de werken in regie is opgemaakt, zal het op- en afrijden apart aangerekend
worden en in de offerte geplaatst aan een vaste totaalprijs per camion of camionette van 103,00 euro. De klant moet na
het beëindigen van de werkzaamheden nagaan of de achtergelaten plaatsen voldoende gezuiverd werden.
Indien dit niet het geval is, moet hij binnen de 24 uur onze firma verwittigen met een spoedbericht. Later geformuleerde
klachten kunnen niet meer aanvaard worden. Bij beschadiging van nog niet beëindigde werken door derden zullen deze,
zonder verdere opdracht door ons hersteld worden, dit op risico en voor rekening van de opdrachtgever. De kosten voor
de herstelling zullen afzonderlijk aan de cliënt aangerekend worden. Indien het werk onuitvoerbaar blijkt, volgens de
aangegeven methode behoudt de firma zich het recht een andere prijsofferte te doen, zonder gebonden te zijn aan de
vorige. Supplementaire werken hetzij opgedragen door de opdrachtgever of architect, hetzij voortkomende uit problemen
die niet te verzien waren op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst, zullen in regie worden uitgevoerd en
aangerekend worden op grond van het normaal geldende uurloon en de kosten van de materialen.

