
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 
 
 
 
1. Voor alle overeenkomsten en opdrachten gelden deze algemene voorwaarden. Door het geven van zijn opdracht wordt de 

opdrachtgever geacht ermee akkoord te gaan. Een afwijking is alleen maar bindend, wanneer zij door BOOMVERZORGER 
WINNE schriftelijk werd bevestigd. 

 
2. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van BOOMVERZORGER WINNE, tenzij afwijking op de voorzijde. 
 
3. Bij niet  betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele intrest van 12% 

verschuldigd zijn. 
 
4. Bij wanbetaling van de factuur wordt bovendien een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag 

aangerekend, onverminderd de gebeurlijke conventionele intresten en gebeurlijke gerechtskosten. De eisbaarheid van deze 
forfaitaire schadevergoeding treedt van rechtswege in, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, dit in 
afwijking van artikel 1153, al.3 B.W.  De schadevergoeding bedraagt minimum 650,00 € per factuur. 

 
5. BOOMVERZORGER WINNE behoudt zich het recht voor de uitvoering van ieder werk, deze of andere, te schorsen evenals een 

levering te weigeren zolang een openstaande schuld, spruitend uit huidig contract of uit elk ander contract, niet werd 
voldaan. 
De hieruit voortspruitende laattijdigheid komt niet ten laste van BOOMVERZORGER WINNE.  De door BOOMVERZORGER WINNE 
aangekochte goederen blijven zijn eigendom tot de volledige betaling. 
De klant blijft evenwel verantwoordelijk voor deze goederen en blijft aansprakelijk voor eventuele beschadiging of verlies. 
Bij verzendingen is het transportrisico voor de koper. 

 
6. Alle eventuele klachten, zowel tegen de uitgevoerde werken als tegen de geleverde goederen als tegen deze 

verkoopsvoorwaarden, dienen te geschieden per aangetekend schrijven en zulks binnen de acht dagen na datum van 
factuur. Nadien worden de geleverde goederen, uitgevoerde werken alsmede deze voorwaarden, geacht door de klant te 
zijn aanvaard. 
De voorlopige oplevering dekt de zichtbare gebreken.  Ingeval van verborgen gebreken dienen deze binnen de korte termijn 
van 8 dagen bij BOOMVERZORGER WINNE op aangetekende wijze aangebracht te worden. 

 
7. BOOMVERZORGER WINNE kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor laattijdige afwerking en/of levering door oorzaak 

van overmacht, gebrek aan vervoermiddelen, bedrijfsstoringen, staking of ieder incident dat de uitvoering van de werken 
of de levering van de goederen in het gedrang brengt. Dit geldt ook voor de laattijdigheid ingevolge van onderaannemers 
al dan niet aangeduid door de klant. 

 
8. Elke aangeduide prijs is slechts gegeven ten titel van aanwijzing. De toegepaste prijzen zullen deze zijn, in voege de dag van 

de werkelijke levering van de goederen of uitvoering van de werken. Ingeval de lonen of de materiaalprijzen stijgen, heeft 
BOOMVERZORGER WINNE steeds het recht zijn prijzen hieraan aan te passen. De werkuren worden aangerekend vanaf het 
vertrek in de werkplaats tot terugkomst in de werkplaats. 

 
9. Voor alle geschillen zijn de rechtbanken van de vestigingsplaats van de zetel van BOOMVERZORGER WINNE bevoegd. Op alle 

geschillen is het Belgisch recht van toepassing. 


