ALGEMENE VOORWAARDEN
1.

Aanbod – Opdrachtbevestiging

1.1. Een aanbod of offerte van VAN ROEY SERVICES blijft slechts geldig
gedurende maximum één maand.
1.2. Een opdracht, ook die genoteerd door agenten of vertegenwoordigers van VAN ROEY SERVICES, is slechts bindend indien deze door de
bevoegde organen van VAN ROEY SERVICES uitdrukkelijk en schriftelijk
aanvaard werd.

voorafgaande rechtelijke machtiging te ontbinden, telkens na voorafgaande ingebrekestelling waaraan de opdrachtgever geen of geen nuttig
gevolg gaf binnen de acht kalenderdagen.
5.2. Wanneer de overeenkomst wordt beëindigd door of lastens de opdrachtgever, is laatstgenoemde een forfaitaire schadevergoeding van vijftien procent van de waarde van de overeenkomst aan VAN ROEY SERVICES verschuldigd, onverminderd het recht van VAN ROEY SERVICES om
een hogere werkelijk geleden schade te bewijzen en te verhalen op de opdrachtgever.
6.

2.

2.1.
Uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend in hoofde van VAN ROEY SERVICES.
2.2. Wachturen toe te schrijven aan het feit dat, buiten verantwoordelijkheid van VAN ROEY SERVICES, niet kan worden gepresteerd op het afgesproken tijdstip of binnen de afgesproken tijdsduur, zullen worden aangerekend aan de alsdan geldende (bruto)loonkosten, vermeerderd met de
kost ingevolge de gedwongen onbeschikbaarheid van het materiaal, personeel en de voertuigen van VAN ROEY SERVICES.

In geval van opening van een insolventieprocedure (cf. artikel 3.4) of in
geval van beslag of enig ander geval van samenloop in hoofde van de opdrachtgever zal schuldvergelijking automatisch en van rechtswege plaatsvinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke beslissing.
Deze schuldvergelijking omvat naast de hoofdsom van de openstaande
facturen alle conform artikel 3.2 en 5.2 verschuldigde bedragen, en dit ongeacht de datum van opeisbaarheid, het doel of de valuta. Deze schuldvergelijking is tegenstelbaar aan derden, inclusief de overige schuldeisers
van de opdrachtgever.
7.

3.

3.2. Elke vervallen en onbetaalde factuur van VAN ROEY SERVICES
wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd
met een moratoire interest gelijk aan de interestvoet voortvloeiend uit artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties.
Bovendien is vanaf de dag volgend op de vervaldag van de facturen van
VAN ROEY SERVICES van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een bijkomende schadeloosstelling verschuldigd voor de buitengerechtelijke invorderingskosten, ex aequo et bono begroot op tien procent
van het integrale factuurbedrag, met een minimum van veertig (40,00)
euro.
Indien moet worden overgegaan tot gerechtelijke invordering zijn alle daarmee gepaard gaande gerechtskosten eveneens ten laste van de opdrachtgever.
3.3. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum of elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die
op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de opdrachtgever, en doet elke betalingsfaciliteit of eventuele korting automatisch vervallen.
3.4. Indien de opdrachtgever zijn betalingen heeft gestaakt, in staat van
faillissement of vereffening verkeert, een gerechtelijke reorganisatie heeft
aangevraagd, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg
van een gelijkaardige procedure, behoudt VAN ROEY SERVICES zich het
recht voor om de overeenkomst conform artikel 5 eenzijdig te ontbinden.
3.5. Behoudens waar uitdrukkelijk anders aangegeven, worden alle opgegeven bedragen geacht te zijn gesteld exclusief BTW overeenkomstig
de wettelijke tarieven. Elke verhoging van het BTW-tarief in de periode
tussen de offerte en de facturatie valt ten laste van de opdrachtgever.
Klachten

Klachten omtrent de door VAN ROEY SERVICES geleverde prestaties of
goederen, dan wel omtrent de facturatie, dienen op straffe van verval binnen een termijn van uiterlijk acht kalenderdagen volgend op de uitvoering/levering, resp. factuurdatum schriftelijk en op gedetailleerde wijze ter
kennis te worden gebracht van VAN ROEY SERVICES. Na het verstrijken
van deze termijn worden de werken, resp. facturen geacht integraal en onvoorwaardelijk te zijn aanvaard door de opdrachtgever.
Het aftekenen van prestatiebladen geldt als onweerlegbaar bewijs dat de
prestaties die er op vermeld werden effectief geleverd werden.
5.

Aansprakelijkheid

Betalingen

3.1. De facturen van VAN ROEY SERVICES zijn betaalbaar binnen een
termijn van dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op die
van de factuurdatum, zonder korting, en behoudens andersluidende vermelding.

4.

Conventionele schuldvergelijking

Uitvoeringstermijnen

Wanprestatie – opschorting – ontbinding

5.1. Bij niet-nakoming door de opdrachtgever van zijn contractuele verplichtingen heeft VAN ROEY SERVICES het recht om eenzijdig – zonder
dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding –
hetzij haar werkzaamheden te schorsen, hetzij de overeenkomst zonder

7.1. De totale aansprakelijkheid in hoofde van VAN ROEY SERVICES is
beperkt tot de waarde van de overeenkomst, en kan alleszins nooit hoger
zijn dan de dekking verleend door de verzekeraar van VAN ROEY SERVICES.
7.2. VAN ROEY SERVICES kan geenszins aansprakelijk gesteld worden
voor contractuele wanprestaties of onrechtmatige daden van derden, inbegrepen eventuele onderaannemers/leveranciers van VAN ROEY SERVICES.
7.3. De opdrachtgever verbindt zich ertoe om VAN ROEY SERVICES te
vrijwaren voor iedere aanspraak van derden.
8.

Overmacht

Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt VAN ROEY SERVICES van
rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op een schadevergoeding.
9.

Nietigheid

Indien één of meerdere bepalingen van de overeenkomst tussen partijen
nietig, onafdwingbaar of ongeldig zijn, dan tast dit de afdwingbaarheid en
de geldigheid van de overige bepalingen en van het overblijvende gedeelte
van de overeenkomst niet aan, en zullen de bepalingen die nietig, onafdwingbaar of ongeldig zouden zijn, door partijen vervangen worden door
geldige en uitvoerbare bepalingen die de bedoeling van de partijen zo dicht
mogelijk benaderen.
10.

Toepasselijkheid

10.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten die door of met VAN ROEY SERVICES worden gesloten,
met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever. Hiervan kan enkel worden afgeweken met uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van VAN ROEY SERVICES.
10.2. De opdrachtgever erkent kennis genomen te hebben van en akkoord
te gaan met onderhavige algemene voorwaarden.
10.3. Het niet beroepen door VAN ROEY SERVICES op één van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden houdt geen afstand in van
de overige bepalingen.
11.

Toepasselijk recht – bevoegdheid

11.1. De overeenkomsten met VAN ROEY SERVICES worden uitsluitend
beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van internationale verdragen.
11.2. Bij geschillen zijn de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement ANTWERPEN, afdeling TURNHOUT exclusief bevoegd.

