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ALGEMENE VOORWAARDEN
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Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn onze algemene voorwaarden en pompvoorwaarden
steeds van toepassing en primeren zij boven de eventuele voorwaarden van onze medecontractant. In geval van
strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en/of de pomvoorwaarden en/of de bijzondere voorwaarden van het
contract, zullen deze laatste primeren op alle andere voorwaarden en primeren de pompvoorwaarden boven de
algemene voorwaarden.
Bestellingen op afstand (mondeling, telefonisch, internet, …) worden door ons slechts aanvaard onder de restrictie
dat de klant geacht wordt van onze algemene voorwaarden en pompvoorwaarden kennis genomen te hebben via
rechtstreekse mededeling of via onze website *** en deze aanvaard heeft.
Alle offertes, in welke vorm ook opgesteld, zijn gebaseerd op de thans geldende prijzen en gelden voor een termijn
van twee weken vanaf de offertedatum, tenzij anders vermeld. Bijgevolg dient de schriftelijke aanvaarding van onze
offerte, behoorlijk voor akkoord ondertekend, in ons bezit te zijn uiterlijk op de laatste dag van de voormelde
termijn. Na die termijn zijn wij gerechtigd tot prijsaanpassing over te gaan.
De leveringstermijnen worden gegeven ter informatie en geven nooit recht op verwijlintresten of schadevergoeding.
Evenmin geven zij recht tot vernietiging van de bestelling, tenzij dertig dagen na een aangetekende aanmaning tot
levering.
Wij behouden ons het recht voor te allen tijde een voorafbetaling van 40% van de prijs te vragen vooraleer tot
levering of uitvoering van de dienst over te gaan. In geval van kennelijk onvermogen, gerechtelijke reorganisatie of
faillissement is de klant niet gerechtigd de voortzetting van de lopende overeenkomsten te eisen en/of kunnen wij
de voortzetting afhankelijk maken van integrale voorafbetaling.
Bij niet-afname na sommatie of bij weigering het gevraagde voorschot te betalen hebben wij het recht de bestelling
van rechtswege als nietig te beschouwen en zal door de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn,
gelijk aan 40% van het bedrag van de bestelling, onverminderd ons recht op een hogere te bewijzen
schadevergoeding en onverminderd de toepassing van onze pompvoorwaarden.
Klachten betreffende de facturen en betreffende verborgen gebreken dienen ons op straffe van verval schriftelijk ter
kennis gebracht worden binnen de tien dagen na respectievelijk factuurontvangst en ontdekking van het gebrek.
Wij hebben het recht de rechtmatig geweigerde leveringen en diensten te vervangen of her uit te voeren, zonder dat
dit aanleiding kan geven op gelijk welke schadevergoeding te onzen laste.

9. Al onze facturen zijn contant betaalbaar in onze maatschappelijke zetel.
10. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder
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ingebrekestelling het verschuldigde bedrag verhoogd met een intrest aan de rentevoet voorzien door de wet van
02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
In geval van foutieve niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling
het bedrag ervan ambtshalve verhoogd met 10%, met een minimum van 40,00 € en een maximum van 2.500,00 €,
zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten.
De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag geeft ons het recht om van rechtswege en zonder
ingebrekestelling elke verdere levering van goederen en/of diensten op te schorten en brengt van rechtswege en
zonder ingebrekestelling de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog niet vervallen facturen met zich mee.
Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing, zonder dat enige verwijzingsregel kan leiden tot de toepassing van
een ander recht.
Gebeurlijke geschillen van alle aard behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en vredegerechten
met (afdelings)zetel te Ieper, zelfs wanneer de betaling bedongen is met cheques of wissels.

POMPVOORWAARDEN
1.

Door ons te leveren prestaties. Onze prestaties beperken zich tot het ter beschikking stellen van een betonpomp en
de pompist, nodig voor de uitvoering van het pompwerk zelf. In geen geval kan hij mee ingeschakeld worden voor
het plaatsen of afwerken van beton, opruimen van betonresten of dergelijke. Onder geen enkele omstandigheid
worden er voorbereidende werken door ons gedaan, zoals bv. opzoeken en melden van onder- en bovengrondse
leidingen zowel op openbaar als op privédomein; openingen voorzien om de pompbuizen door te laten volgens onze
richtlijnen; afdekken van ramen, gevelstenen van naburig gelegen woningen, auto's, draadafsluitingen, opritten enz.;
ook geen reiniging van deze. Deze opsomming is niet limitatief en de opdrachtgever vrijwaart ons volledig voor alle
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aanspraken dienaangaande. De betonpomp is voorzien van een maximum lengte aan buizenstelsel van 60 m. Iedere
afwijking hiervan dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt bij orderplaatsing.
Leveringstermijn. Het uur van de levering is slechts informatief en houdt van onze kant geen enkele verbintenis in.
Er kan dan ook onder geen enkele omstandigheid schadevergoeding aan Onze firma worden gevraagd voor
laattijdige leveringen of dergelijke. De orderplaatsing tot reservering van een betonpomp dient schriftelijk te
gebeuren met een voorbericht van 2 werkdagen en wordt pas van kracht na uitdrukkelijke aanvaarding van
onzentwege.
Annuleringen. Indien een bestelling niet minimaal 24 uur voor de aanvang van het reserveringstijdstip geannuleerd
wordt, wordt door onze firma een forfaitaire vergoeding van 40% van de geannuleerde bestelling in rekening
gebracht met een minimum gelijk aan het forfaitbedrag van de bestelde pomp.
Voorzieningen voor rekeningen van de klant. De klant verbindt zich er toe voor het opstellen van de betonpomp een
geschikte plaats te voorzien, en er zich van te vergewissen van de toestand van de ondergrond ( buizen, leidingen,
reservoirs, putten, enz... ) en dit ZEER NADRUKKELIJK te melden aan de betonpompbediener vóór het opstellen
van de pomp. De toegangswegen tot de plaats van de opstelling van de betonpomp dienen aan onderstaande
voorwaarden te voldoen, zodat ons materiaal en onze diensten onder de beste en veiligste omstandigheden ter
beschikking gesteld kunnen worden:
o
de voorschriften inzake het wegverkeer, de plaatselijke reglementen en de wettelijke schikkingen betreffende
de arbeidsbescherming dienen worden nageleefd. Indien nodig zal de klant (werfverantwoordelijke) de nodige
formaliteiten vervullen en voor de nodige wegsignalisatie zorgen. Alle eventuele boetes en administratiekosten
hieruit zullen integraal doorgerekend worden
o
wanneer er in zones van uitgezonderd plaatselijke bediening dient gewerkt te worden, is de opdrachtgever
verplicht om dit op voorhand aan de plaatselijke politie te melden zodat hieruit geen boetes aan ons zouden
voortvloeien. Geen enkele administratie van werken in deze zones zal nadien door onze firma vervuld worden.
Alle eventuele boetes en administratiekosten hieruit zullen integraal doorgerekend worden
o
de werfweg dient voldoende verhard te zijn en geeft voldoende ruimte om de steunpoten af te stempelen, en
voor het plaatsen van de leidingen
o
ze bevindt zich niet onder de draaicirkel van kranen, indien toch dient deze geblokkeerd te zijn
o
er bevinden zich geen elektriciteitsleidingen, indien toch dient de stroomleverancier toestemming gegeven te
hebben
o
eventuele aflopen en riolen moeten voldoende afgeschermd worden om te vermijden dat ze zouden kunnen
verstoppen
o
alle naburige woningen, auto's, afsluitingen, tuinmuren, opritten of dergelijke moeten worden afgedekt en/of
gereinigd worden door de bouwheer, aannemer of werfleider voor eventuele betonspatten. Dit in een
minimumstraal van 10 meter. Deze opsomming is geenzins limitatief.
o
alle afstandsbedieningen van andere machines dienen worden uitgeschakeld om onze zenders niet te storen.
Werfpolis. De aannemer of bouwheer verbindt er zich toe een "ALGEMENE WERFPOLIS (ABR)" af te sluiten.
Onze firma levert haar prestaties voor een werf, waarbij zij gedekt is door de klant afgesloten verzekering, en waarbij
elke schade aan het bouwwerk, de burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden en de aansprakelijkheid
wegens burenhinder gedekt zijn.
Reinigen van de pomp. De aannemer of bouwheer voorziet de mogelijkheid om de pomp op de werf te reinigen (1/4
m³ beton + spoelwater). Bij afwezigheid hiervan op de werf zal deze een plaats aanduiden waar ons personeel
bovenvermelde taken kan uitvoeren, uitdrukkelijk wanneer onze pompbediener beslist dat er met de geleverde beton,
die te snelwerkend, en of reeds te lang geproduceerd werd om nog verder te kunnen rijden tot aan de betoncentrale.
Zoniet wordt er door onze arbeider zelf een locatie gekozen. Alle kosten voor het verwijderen van beton en
cementsluier zijn dan ook onder alle omstandigheden ten laste van de opdrachtgever. Indien geen reiniging van de
pomp ter plaatse kan gebeuren, en het verantwoord is om tot op de betoncentrale te rijden om de reiniging uit te
voeren, worden er 75,00 euro onkosten aangerekend.
Kwaliteit van beton. De geleverde beton dient verpompbaar te zijn. Wij houden ons het recht voor alle beton die
hieraan niet voldoet te weigeren, dit voor de veiligheid van de arbeiders.
Rendement. Het minimum rendement dient 20 m3 per uur te bedragen. Indien dit rendement niet bereikt wordt dient
onze dispatching hiervan vooraf op de hoogte gebracht te worden dat het om een trager stortritme gaat. Bij
afwezigheid daarvan behouden wij ons het recht om het pompwerk niet uit te voeren, met aanrekening van de
annuleringsvergoeding. De verrekening van de wachttijden geschiedt op basis van de tijden die vermeld staan op
onze uitvoeringsbons. Tevens wanneer er bijkomende leidingen gelegd moeten worden gelden de bovenvernoemde
voorwaarden. De extra werkuren zullen hiervoor verrekend worden vanaf de aankomst van de pomp tot het vertrek
van de pomp, reiniging van alle materieel inbegrepen.
Pompdefect. In geval van defect van de pomp is onze aansprakelijkheid beperkt tot het vervangen van ons materieel
binnen zo kort mogelijke tijd zonder dat ons verloren uren of andere directe of indirecte schade ten laste gelegd kan
worden.

3

10. Water en cement. De klant zal gratis water en ongeveer 50 kg cement ter beschikking stellen, nodig voor het
opstarten van de pomp.

11. Overmacht. Gevallen van overmacht zoals stakingen, hetzij algemene of gedeeltelijke, in onze werkhuizen of bij
onze leveranciers, lock-outs, ongevallen, brand in onze werkhuizen en in het algemeen alle gedwongen
verminderingen van bevoorrading en fabricage evenals transportmoeilijkheden, verkeersopstoppingen op de
openbare wegen, vorst, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog, ontslaan ons van alle schadevergoedingen en
alle verplichtingen. Deze opsomming is niet limitatief.

**********

