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Verkoopsvoorwaarden:  

De prijsofferte is 1 maand geldig vanaf offertedatum. 

Alle prijzen zijn excl. BTW. 

Plaatsingsprijzen zijn altijd exclusief legbed. 

Prijzen van het inwassen zijn altijd exclusief mortel/voegmiddel tenzij anders vermeld op onze offerte. Voor 
het inwassen dient de aannemer ervoor te zorgen dat alle riooldeksels en toezichtputten afgeplakt zijn om 
doorsijpelen van de voegmortel te vermijden. 

 
Wij kunnen overgaan tot bestelling of reservatie nadat u bijgevoegde offerte schriftelijk bevestigd heeft. 
Vermoedelijke hoeveelheden op de bestelbon worden niet aanvaard alleen effectieve hoeveelheden. 
De eenheidsprijzen gelden indien wordt overgegaan tot de volledige bestelling van de offerte. 
Een bankwaarborg of inhouding is niet van toepassing.

 
Bij het plaatsen van een bestelling verklaart u zich akkoord met onze algemene verkoop & 
leveringsvoorwaarden. 


De hieronder volgende verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, prijsoffertes, verkochte 
producten en leveringen, tenzij er dwingende wettelijke voorschriften bestaan of schriftelijk uitdrukkelijk iets 
anders overeengekomen is. Tegenspraak door de opdrachtgever met verwijzing naar zijn eigen 
verkoopsvoorwaarden wordt niet aanvaard. Zijn afwijkende verkoopsvoorwaarden gelden enkel wanneer ze 
door ons schriftelijk bevestigd worden. Hetzelfde geldt voor mondelinge afspraken of aanvullingen op de 
schriftelijke overeenkomst. 


Algemene verkoop & leveringsvoorwaarden  

1. Een bestelling kan pas als definitief beschouwd worden als ze binnen de acht dagen na haar 
ontvangst door de Firma C-DS niet geweigerd  
werd. Laatstgenoemde is nooit verplicht een bestelling te aanvaarden.  

2. Bestellingen waarvoor niet uitdrukkelijk vaste prijzen zijn overeengekomen, worden berekend aan 
de tariefprijs die geldig is op het moment van  
de levering. Nieuwe prijslijsten vervangen automatisch alle vorige. 
Prijzen op de offerte omvatten enkel levering op werf met volle vrachten van ± 30 ton behalve 
indien op de offerte anders vermeld. Alle prijzen zijn exclusief BTW.  

3. Bestellingen verwijzend naar een offerte zijn geldig voor zover zij geplaatst zijn binnen de 
geldingsduur van de offerte. Tenzij anders overeengekomen zijn offertes geldig gedurende een 
periode van 1 maand vanaf de offertedatum.  

4. Ingeval de medecontractant de bestelling annuleert, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke 
in-morastelling, zal deze automatisch gehouden zijn tot betaling van een forfaitaire en 
onveranderlijke schadevergoeding wegens contractbreuk, ten belope van 20% van het bedrag 
van de bestelling.  

5. De Firma C-DS is niet verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen in het verbruik van de 
producten. De gegevens in alle door de Firma C-DS verstrekte documentatie, inclusief offertes, 
zijn louter informatief. De koper is en blijft altijd verantwoordelijk voor de bestelde hoeveelheden.  

6. Vermoedelijke hoeveelheden op de bestelbon worden niet aanvaard alleen effectieve 
hoeveelheden. Indien de uitvoeringstermijn van het werk verstreken is en het bestelde materiaal is 
niet afgenomen worden deze materialen gefactureerd met eventuele interesten en 



stockagekosten.  

7. Toegestane kortingen geven nooit aanleiding tot verworven rechten. De Firma C-DS zal steeds 
het recht hebben, bestelling per bestelling ofwel een korting toe te staan, ofwel dit niet te doen.  

8. Opgegeven uitvoeringstermijnen hebben slechts een indicatief karakter. 

9. Alle klachten met betrekking tot de geleverde goederen dienen op straffe van nietigheid te 
geschieden bij aangetekend schrijven te verzenden binnen de 8 kalenderdagen na de levering. Na 
deze vervaltermijn zal geen enkele klacht nog aanvaard worden en zullen de goederen geacht  
worden zonder voorbehoud aanvaard te zijn. 

10. Alle informatie betreffende gebruik van producten, technische documentatie, voorstellen, 
adviezen of andere gegevens die door de Firma C-DS aan de koper voorafgaandelijk aan of na 
het plaatsen van een bestelling wordt gegeven, geschiedt zonder enige waarborg. De koper 
wordt op eigen verantwoordelijkheid geacht bij elk product na te gaan of het geschikt is voor het 
beoogde gebruiksdoel en of het in de juiste omstandigheden wordt aangewend.  

11. Indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van 
gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of door aanwijsbare andere gebeurtenissen die het 
vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag 
stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de Firma C-DS zich het recht voor, zelfs indien de 
goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte 
ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert 
hierop in te gaan, behoudt de Firma C-DS zich het recht voor de gehele bestelling of een deel 
ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van de Firma C-DS op alle vormen van 
schadevergoeding en interesten.  

12. Offertes en facturen worden steeds als vertrouwelijke en confidentiële documenten beschouwd. 
Het doorgeven van deze documenten aan derden en/of het publiek maken, op welke wijze dan 
ook, zonder uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de Firma C-DS, is verboden. 


13. Bij verkoop aan particulieren zijn onze facturen betaalbaar ten laatste 30 kalenderdagen na 
factuurdatum. Bij verkoop aan handelaars zijn onze facturen betaalbaar ten laatste 60 dagen na 
factuurdatum, tenzij anders is aangegeven in een orderbevestiging van onzentwege.


14. Bij bestelling door ondertekening van de offerte bevestigt de koper in orde te zijn met de 
noodzakelijke vergunningen of meldingen aangaande de uit te voeren opdracht. 

15. Indien plaatsing door C-DS : werfkeet ( kleedkamers / wasplaats ) moet voorzien worden door de 
hoofdaannemer. 


16. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd; De Belgische wet is van 
toepassing. 


17.
18. Deze verkoopsvoorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van 

de klant. 

De gegevens uit de prestatieverklaring en technische fiche worden verstrekt op basis van de dan geldende 
kennis en ervaring. Doordat het in deze een natuurproduct betreft, is er sprake van verschillen in materialen, 
ondergronden en werkelijke omstandigheden. In die zin kan er geen garantie ontleend worden met 
betrekking tot verhandelbaarheid en geschiktheid. De verstrekte gegevens kunnen geenszins leiden tot 
enige aansprakelijkheid, ook niet in geval van onvolledigheid of onjuistheid. Aan de overgedragen informatie 
kunnen geen rechten ontleend worden. 




Bij bestelling van onze offerte verklaart de klant kennis te hebben genomen van onze verkoopsvoorwaarden 
en eventuele opmerkingen aangaande materialen en deze integraal te aanvaarden. 
De bestelling door de klant wordt definitief met de ondertekening van onze offerte. 
Geef gerust een seintje indien u nog vragen mocht hebben. 


Voor Akkoord

(Naam, datum en handtekening)


