
Algemene verkoopsvoorwaarden BVBA Elektro Dejonghe 

1. De hierna volgende algemene voorwaarden gelden voor alle afgesloten overeenkomsten. Iedere afwijking hiervan of aanvulling hierop dient schriftelijk 
door beide partijen te worden bevestigd. Deze voorwaarden primeren op de eventuele voorwaarden van de medecontractant, die niet bindend zijn. Elke 
bestelling betekent de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. 

2. De door ons opgegeven leveringstermijnen zijn niet bindend en worden slechts als inlichting meegedeeld. Het overschrijden van deze leveringstermijnen, 
door om het even welke oorzaak, kan nooit tot enige schadeloosstelling leiden en kan de medecontractant ook niet van zijn verbintenis bevrijden. 

3. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en dergelijke van de verkoper of de leveranciers niet in de mogelijkheid zijn de levering uit te 
voeren, behouden wij ons het recht voor deze te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. 

4. Alle facturen zijn contant betaalbaar tegen de vervaldatum, zijnde 14 dagen na factuurdatum, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap BVBA 
Elektro Dejonghe, 8530 Harelbeke Steenbrugstraat 192, tenzij anders schriftelijk wordt bedongen. 

5. Klachten in verband met de gefactureerde prestaties zijn slechts ontvankelijk indien zij binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven 
worden meegedeeld. Na deze termijn wordt de factuur beschouwd als definitief aangenomen wat de mogelijkheid tot latere klachten uitsluit. 

6. Bij gebreke aan stipte betaling is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan 
12 % per jaar. 

In geval van geheel of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld, zonder ernstige reden, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling 
het schuldsaldo verhoogd met 15 % met een minimum van 50,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. 
Alle inningskosten zijn niet in deze forfaitaire schadevergoeding begrepen. 

Het uitblijven van de betaling van één factuur brengt het verval mee van betalingsuitstel dat voor andere leveringen eventueel werd toegestaan en 
maakt alle niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. 

7. Wij wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand voor vergissingen die het gevolg zijn van twijfelachtige, onvolledige en/of telefonisch 
doorgegeven onderrichtingen. Bijgevolg heeft de medecontractant de verplichting nauwkeurig alle noodzakelijke of nuttige inlichtingen te verstrekken 
aan BVBA ELEKTRO DEJONGHE op diens aanvraag, zodat deze zich een duidelijk beeld kan vormen onder welke omstandigheden de overeenkomst moet 
uitgevoerd worden. 

8. De supplementaire werken worden berekend in regie volgens de eenheidsprijzen, tenzij zij van speciale aard en meer werk of kosten vergen, of dat 
intussen prijsverhoging in de lonen of materialen zou zijn ontstaan. Afvalkosten, werken voor netbeheerders, keuringen, schema’s of 
verlichtingsarmaturen zijn nooit inbegrepen in de offerte, tenzij specifiek vermeld. 

9. Wanneer contractueel voorzien is dat BVBA ELEKTRO DEJONGHE de goederen plaatst of werken dient uit te voeren, dient de medecontractant  in te 
staan voor de nodige vergunningen en toegankelijkheid van de werf voor de volledige duur van de plaatsing van de werken. Wij dienen hiertoe geen 
bijzondere voorzorgen te nemen of een voorafgaandelijk onderzoek in te stellen. BVBA ELEKTRO DEJONGHE draagt geen enkele verantwoordelijkheid in 
wat vergunningen betreft. Eventuele schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant. 

10. De medecontractant moet er zorg voor dragen dat de werf vlot bereikbaar is en vrij vòòr aanvang van de werken. Hij moet tevens zorgen voor een 
voorafgaande afgifte van de sleutel als de werf gesloten is. 

11. De medecontractant is verplicht de uitgevoerde leveringen na te zien. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken moeten ons steeds aangetekend 
en behoorlijk gemotiveerd toekomen binnen de 8 dagen na ontvangst of het uitvoeren van de werkzaamheden. Klachten met betrekking tot verborgen 
gebreken moeten ons steeds aangetekend en behoorlijk gemotiveerd toekomen binnen de 8 dagen na ontdekking van het gebrek.  Na afloop van deze 
termijn wordt de uitvoering als definitief aanzien en worden geen klachten meer aanvaard. Het indienen van een klacht ontslaat de medecontractant in 
alle geval niet van betaling, zodat de betalingsvoorwaarden dienen gerespecteerd te worden. 

12. Ingeval de medecontractant tekort komt aan één van zijn verbintenissen voortspruitend uit onderhavige overeenkomst, o.a. wanbetaling, behoudt BVBA 
ELEKTRO DEJONGHE zich het recht voor om onderhavige overeenkomst van rechtswege in het nadeel van de medecontractant als ontbonden te 
beschouwen en om verdere opdrachten stop te zetten. Het volstaat dat BVBA ELEKTRO DEJONGHE hiertoe zijn uitdrukkelijke wil te kennen geeft o.m. per 
aangetekende brief of via mail.  Dit kan geen recht geven tot enig recht op schadevergoeding voor de medecontractant. 

13. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de medecontractant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de 
medecontractant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de medecontractant aangegane 
verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt BVBA ELEKTRO DEJONGHE zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte 
ervan op te schorten en van de medecontractant geschikte waarborgen te eisen. Indien de medecontractant weigert hierop in te gaan, behoudt BVBA 
ELEKTRO DEJONGHE zich het recht voor om de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle 
schadevergoedingen en intresten. 

14. BVBA ELEKTRO DEJONGHE behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te 
beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de medecontractant. 

15. In alle omstandigheden en in afwijking  van artikel 1583 B.W. wordt de eigendom van de verkochte goederen slechts overgedragen aan de 
medecontractant na volledige betaling van de overeengekomen prijs. Bijgevolg doet het faillissement van de medecontractant ingevolge artikel 101 
Faillissementswet geen afbreuk aan ons recht van terugvordering van de goederen die in het bezit zijn van de medecontractant. 

Vermeldingen met betrekking tot financiering en/of lening om prijs voor de werken te betalen, gelden enkel ten titel van informatie aan BVBA ELEKTRO 
DEJONGHE en vormen in geen geval een opschortende voorwaarde waaronder het contract zou zijn afgesloten. 

Alle risico’s zijn ten laste van de medecontractant. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij 
wederverkoop. 

De medecontractant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van de geleverde goederen en voor ander materiaal van 
BVBA ELEKTRO DEJONGHE dat zich op de werf bevindt. De klant neemt voor dit alles een gegoede verzekering voor brand- en stormschade en diefstal. Bij 
gevolg dient de medecontractant te zorgen voor zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging ervan.  

16. In geval van annulatie van de opdracht door de medecontractant is deze laatste een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 20 % van de 
waarde van de volledige overeenkomst met een minimum van 500 EUR, onverminderd het recht van BVBA ELEKTRO DEJONGHE om een hogere 
schadevergoeding te vorderen indien er een grotere schade wordt geleden. 

17. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de 
verkoopsvoorwaarden. 

18. Wij hebben geen enkele verantwoordelijkheid ten overstaan van de bouwheer, koper en/of andere personen, derden, die bij het bezoeken van de 
werken het slachtoffer worden van een ongeval. 

19. De ingebruikneming van het gebouw wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring van de bouw en de aanvaardign ervan in zijn totaliteit. 

20. Elke betwisting zal uitsluitend op basis van het Belgisch recht door de Rechtbanken van het arrondissement Kortrijk worden beslecht. 


