Algemene voorwaarden GREENFIELDS BVBA
1. Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of verkoop van goederen tussen
GREENFIELDS BVBA en zijn klanten, en worden verondersteld gekend te zijn door de klanten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de
klant wordt steeds uitgesloten.
2. Deze algemene voorwaarden annuleren en vervangen alle eerdere overeenkomsten, voorstellingen, discussies of onderhandelingen, zij het schriftelijk of
mondeling.
GREENFIELDS BVBA is slechts aan een offerte gebonden indien deze door de klant en door ons bedrijf binnen de vernoemde periode van 90 dagen
schriftelijk werd aanvaard, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen partijen.
Uitvoering van werken
1. De klant verbindt er zich toe vóór de aanvang der werken aan GREENFIELDS bvba een plan te overhandigen waarop alle noodzakelijke informatie zoals
aanwezige nutsleidingen, putten en dergelijke duidelijk is aangegeven. Indien het plan niet werd overhandigd, of incorrecte of onvolledige informatie
verstrekt werd, kan GREENFIELDS BVBA onmogelijk aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die zou kunnen worden aangericht aan onder
andere mest-, kelder-, regen- en zinkputten, septische putten, gas(olie)leidingen-citernes, electriciteits-, telefoon-, TV-, internet- en waterleidingen,
funderingen, gevels, muren, gebouwen.
2. Indien een uitvoeringstermijn is aangegeven, dan is deze slechts indicatief en niet bindend. Een overschrijding kan bijgevolg nooit aanleiding geven tot
annulatie van een bestelling of enige schadevergoeding.
3. GREENFIELDS BVBA behoudt zich het recht voor om bepaalde werken in haar opdracht door derden te laten uitvoeren.
4. GREENFIELDS BVBA staat in voor een levering van goederen die overeenstemmen met de omschrijving in de offerte.
5. Het risico voor de goederen (diefstal,..) wordt overgedragen op de klant bij de levering.
6.Wijziging van bestelling door de klant is slechts mogelijk onder voorbehoud. Een eventuele meerprijs daarvan zal aan de klant worden aangerekend.
7. Bestelde goederen kunnen niet geweigerd worden door de klant en blijven dan ook volledig betaalbaar.
8. Er kunnen wijzigingen worden aangebracht tijdens de werken met oog op de architectonische kwaliteit van het project.
9. Het werk wordt als beëindigd of opgeleverd beschouwd wanneer het volledig is uitgevoerd en daarvan uitdrukkelijk aan de klant mededeling is gedaan.
10. Putdeksels en verluchtingsroosters zijn nooit inbegrepen in de prijs. Deze worden apart verrekend alsook de plaatsing ervan.
Toegankelijkheid
Stromend water en elektriciteit 230v dienen op de werf aanwezig te zijn en gratis ter beschikking te worden gesteld zolang de duur van de werken.
De werf met steeds toegankelijk zijn. Het herstellen van toegangswegen naar de werf is niet in de prijs inbegrepen.
Pijs
Betalingsmodaliteiten
Tenzij anders wordt afgesproken wordt in geval van uitvoering van een aanlegwerk de prijs in 3 termijnen betaald:
40% van de prijs voor de aanvang van de werken, bij levering materialen, 50% na de verhardingswerken en 10% na de oplevering.
De prijs van de meerwerken, die niet in de offerte werden opgenomen, wordt mee opgenomen in de laatste factuur na de oplevering.
De facturen moeten zonder aftrek of korting in hun geheel worden betaald, zoals bepaald op de offerte en de factuur van GREENFIELDS BVBA.
Tenzij anders overeengekomen werd, dienen de facturen binnen de 10 dagen na factuurdatum betaald te worden.
Indien de betaling niet gebeurt binnen de gestelde termijn, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% verschuldigd vanaf de
vervaldag tot de ontvangst van het volledige bedrag, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50 EUR. Alle
eventuele bijkomende invorderingskosten vallen eveneens ten laste van de klant.
De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen van de klant tot gevolg, zelfs de
niet-vervallen, zonder rekening te houden met de voordien toegestane betalingsvoorwaarden.
Bij niet-betaling van een factuur heeft GREENFIELDS BVBA het recht de uitvoering van het werk of de levering van goederen op te schorten.
De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van die factuur.
Protest van een factuur alsook klachten (indien gegrond) worden niet meer aanvaard indien ze niet schriftelijk binnen de 9 dagen na factuurdatum wordt
ontvangen door GREENFIELDS BVBA
Bij annulatie van een bestelling of verbreking van de overeenkomst door de klant is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 25 % van
de waarde van de geannuleerde bestelling of verbroken overeenkomst.
Garanties en aansprakelijkheid
GREENFIELDS BVBA geeft een garantie van 1 jaar vanaf de beëindiging van de uitgevoerde werken en de levering van de goederen behoudens gevallen
van overmacht zoals bliksem, extreme droogte alsook nalatigheid in de verzorging.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan materialen en gebouwen ten gevolge van roest in het grondwater.
Afgestorven planten worden éénmalig gratis vervangen in het plantenseizoen volgend op de uitvoering van de werken. Dit geldt enkel indien er een door ons
automatisch beregeningssysteem geplaatst werd of een aanwezig beregeningssysteem is dat door ons uitdrukkelijk werd goedgekeurd.
GREENFIELDS BVBA is niet aansprakelijk voor verzakkingen in de door haar aangelegde verharde plaatsen zoals opritten, paden en dergelijke, indien de
verzakkingen te wijten zijn aan zwaar verkeer van de klant.
Bij de aanleg van een gazon is GREENFIELDS BVBA geenszins verantwoordelijk voor klimatologische invloeden na de inzaai van het terrein, zoals maar
niet beperkt tot zware regens of windvlagen, die de groei van het gazon verstoren. Kosten voor herstel ervan zijn geheel ten laste van de klant. De eventuele
aansprakelijkheid GREENFIELDS BVBA is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan 10% van de waarde van de geleverde goederen. De klant
vrijwaart GREENFIELDS BVBA voor alle aanspraken van derden die schade lijden ingevolge de uitvoering van de overeenkomst en die aan de klant
toerekenbaar is.
Voor akkoord klant :

Gelieve te ondertekenen met naam + vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’

