ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1: Algemeen
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen
geregeld door deze algemene voorwaarden waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen. De
toepassing van de eventuele voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Eventuele bijzondere voorwaarden die zijn overeengekomen tussen ons en de klant (bv. Afzonderlijke
overeenkomst zoals vermeld in de offerte) hebben in geval van tegenstrijdigheid steeds voorrang
boven de huidige algemene voorwaarden.
Artikel 2: De werken
De klant bevestigt kennis te hebben van het gegeven dat CELLTECH INSULATION in het kader van de
uitvoering van de werken gebruik dient te maken van de elektriciteitsvoorziening en de
watervoorziening. Zij zal de mogelijkheid tot het gebruik ervan garanderen.
De klant bevestigt eveneens kennis te hebben van het feit dat CELLTECH INSULATION de werken kan
uitvoeren met behulp van een hoogtewerker. De klant zorgt voor de mogelijke toegang en de doorgang
van deze hoogtewerker op de werf.
Indien de werken niet kunnen aanvangen omwille van de nalatigheid van de klant in het kader van
voornoemde bepalingen, zodat CELLTECH INSULATION de aanvang van de werken dient uit te stellen
en hierdoor bijkomende kosten dient te maken, staat de klant in voor de vergoeding van deze kosten
zoals overeengekomen in het volgende artikel (3).
Artikel 3: De prijzen
De prijzen worden opgegeven in euro en zijn steeds exclusief BTW.
Elke verhoging van het BTW-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling
en de uitvoering zal ten laste van de klant vallen.
De voorzienbare kosten voor het aanbrengen van de isolatie worden steeds in de prijs (berekend per
vierkante meter) inbegrepen. De onvoorzienbare kosten kunnen afzonderlijk aangerekend worden en
vallen ten laste van de klant.
Zijn voorzienbare kosten, de kosten die eigen zijn aan de uitvoering van de werken (huur
hoogtewerker, afplakmaterialen,…).
Zijn onvoorzienbare kosten, de kosten die bijkomend gemaakt dienden te worden door
omstandigheden veroorzaakt door de klant of de andere aannemers op de werf, aangesteld door de
klant zelf (bijkomend huren van de hoogtewerker aangezien de werken niet op de overeengekomen
datum konden worden uitgevoerd door toedoen van de klant of de andere aannemers op de werf en
aangesteld door de klant, verplaatsingsvergoedingen voor verplaatsingen die bijkomend gemaakt
werden omdat de werken niet konden worden uitgevoerd op de overeengekomen datum door
toedoen van de klant of de andere aannemers op de werf en aangesteld door de klant,…).

Artikel 4: Betaling voorschot en facturen
Voor aanvang van de werken dient er door de klant een voorschot betaald te worden t.b.v. 20% van
de in de offerte overeengekomen prijs. Bij gebreke aan betaling van het voorschot, zullen de werken
niet worden aangevat.
Alle facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
Bij niet-betaling van een factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlsinterest verschuldigd ten belope van 8% per jaar.
Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding
verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 50 euro) als
schadebeding.
Bij niet-tijdige betaling van de factuur, behoudt CELLTECH INSULATION zich het recht voor om de
uitvoering van de werken voor dezelfde klant te onderbreken tot de factuur volledig betaald zal zijn,
zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn aan de klant.
Indien de klant uit meerdere personen (natuurlijke of rechtspersonen) bestaat, zijn deze hoofdelijk en
ondeelbaar gehouden tot de betalingen waartoe deze algemene voorwaarden hen verplicht.
Artikel 5: Protest
Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de 8 dagen na de
factuurdatum. Men wordt hierbij verzocht steeds de datum en de nummer van de factuur te
vermelden.
Artikel 6: Uitvoeringstermijn
Het leveren van prestaties op een latere datum dan de voorziene datum voor de prestaties kan,
wanneer dit niet te wijten is aan de kwade trouw van CELLTECH INSULATION, nooit een reden tot
verbreking van de overeenkomst inhouden, noch recht geven op enige schadevergoeding.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door CELLTECH INSULATION en krachtens de
overeenkomst, is de aansprakelijkheid van CELLTECH INSULATION beperkt tot de aansprakelijkheid die
dwingend door de wet wordt opgelegd.
CELLTECH INSULATION is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals verlies van omzet,
winstderving, of elke stijging van algemene kosten.
CELLTECH INSULATION is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet
naleven van de overeenkomst door de klant, noch is CELLTECH INSULATION aansprakelijk voor
gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de klant of door een derde,
ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

Artikel 8: Verbreking van de overeenkomst
Indien de klant de overeenkomst voor aanvang van de werken verbreekt of annuleert, is zij aan
CELLTECH INSULATION een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
Artikel 9: Ontbinding van de overeenkomst
CELLTECH INSULATION is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden middels aangetekende
kennisgeving aan de klant ingeval van ernstige tekortkoming door de klant.
Wordt in elk geval als ernstige tekortkoming aanzien, staking van betaling door de klant, faillissement
van de klant, vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant, gerechtelijke reorganisatie of
beslag lastens de klant…
Artikel 10: GDPR- clausule
CELLTECH INSULATION verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die zij van de klant ontvangt met
het oog op de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct
marketingactiviteiten.
De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en
reglementaire verplichtingen en/of gerechtvaardigd belang.
Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden
voor zover dit strikt noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.
De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan
CELLTECH INSULATION bezorgt en verbindt er zich toe de algemene verordening
gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan
CELLTECH INSULATION heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke
persoonsgegevens die hij van CELLTECH INSULATION en haar medewerkers zou ontvangen.
De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens
en over zijn rechten op inzage, verbetering, het wissen en het bezwaar.
Artikel 11: Bevoegdheid
De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
Enkel de volgende rechtbanken zijn bevoegd:
-

Het vredegerecht van Genk;
De ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt;
De rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt;

