
ALGEMENE VOORWAARDEN 

1. Alleen de hierna vermelde algemene voorwaarden, door de partijen goed gekend, regelen de overeenkomsten tussen partijen. Andersluidende 
voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door G&D CONSTRUCT BVBA, te worden aanvaard. Zo zijn ondermeer andersluidende voorwaarden 
op documenten die niet uitgaan van G&D CONSTRUCT BVBA niet van toepassing, behalve in geval van uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door 
G&D CONSTRUCT BVBA. 

2. Elke factuur van G&D CONSTRUCT BVBA dient te worden betaald ten laatste op de daarop vermelde vervaldag; wordt geen vervaldag vermeld, dan 
dient de factuur contant op de factuurdatum te worden betaald. Er kunnen geen bedragen in mindering worden gebracht voor waarborgen of om 
andere redenen. Cash betalingen kunnen enkel worden bewezen aan de hand van een schriftelijk betalingsbewijs, ondertekend door één van de 
zaakvoerders van G&D CONSTRUCT BVBA. 

3. Onbetaalde factuurbedragen worden, ingaande vanaf de dag waarop zij betaald dienden te zijn en tot de dag van volledige betaling van rechtswege 
en zonder verwittiging verhoogd met een verwijlintrest gelijk aan 10%/jaar, met een minimum van 75,00€. Bovendien worden deze onbetaalde 
factuurbedragen verhoogd met een schadevergoeding wegens wanbetaling gelijk aan 10%, met een minimum van 75,00€, onverminderd het recht 
van G&D CONSTRUCT BVBA om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij kan bewijzen dat haar schade groter is.  

4. Indien facturen van G&D CONSTRUCT BVBA onbetaald blijven op hun vervaldag, is G&D CONSTRUCT BVBA gerechtigd, op voorwaarde dat zij dit 
schriftelijk (per gewone brief of per e-mail) meldt, alle verdere leveringen, werken of uitvoering van diensten op te schorten tot volledige betaling 
van het verschuldigde saldo; de wanbetaler heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die hij/zij ten gevolge van deze opschorting zou 
lijden. 

5. Klachten/opmerkingen omtrent facturen van G&D CONSTRUCT BVBA dienen aangetekend aan G&D CONSTRUCT BVBA te worden toegezonden 
binnen de 7 dagen na de factuurdatum, zo niet is de schuldvordering voortkomend uit deze facturen onbetwist. 

6. Tot het ogenblik van volledige betaling van de corresponderende facturen, behoudt G&D CONSTRUCT BVBA het eigendomsrecht van de betrokken 
goederen.  

7. Geen technische interventies of andere acties worden ondernomen zolang het ganse door G&D CONSTRUCT BVBA gefactureerde bedrag niet betaald 
werd. Eventuele waarborgtermijnen lopen vanaf de installatie/levering van de goederen, doch bij gebreke aan volledige betaling van de 
desbetreffende facturen, zal men geen beroep kunnen doen op deze waarborgen/garanties. 

8. Van zodra de geleverde/geplaatste goederen worden gemanipuleerd door derden, is G&D CONSTRUCT BVBA niet langer gehouden tot enige 
garantieverplichting. Onder geen enkel beding is G&D CONSTRUCT BVBA gehouden tot enige garantie voor goederen/werken die door derden 
werden geleverd. Onderhoud van installaties of goederen wordt niet geacht inbegrepen te zijn in de overeenkomst of de overeengekomen prijs.  

9. Voor de facturatie aan G&D CONSTRUCT BVBA door een onderaannemer, zal telkenmale per werf/opdracht een aparte factuur worden opgemaakt 
en worden bezorgd aan G&D CONSTRUCT BVBA. G&D CONSTRUCT BVBA verbindt zich ertoe deze facturen te betalen binnen de 60dagen einde 
maand. In geval er klachten zijn aangaande de facturatie dan worden deze onmiddellijk per schrijven gemeld aan de onderaannemer. 

10. Klachten omtrent de geleverde goederen of uitgevoerde diensten/werken dienen aangetekend of per fax aan G&D CONSTRUCT BVBA te worden 
toegezonden, zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen de 3dagen na de vaststelling ervan. Bij gebreke aan tijdige kennisgeving aan  G&D 
CONSTRUCT BVBA, behoudt zij zich het recht voor om elke aansprakelijkheid af te wijzen. Bij de levering zal de opdrachtgever of zijn aangestelde 
onmiddellijk en ter plaatste grondig nazicht doen naar eventuele zichtbare (en andere) gebreken en de conformiteit van de levering. Ondertekening 
van de leveringsbon houdt een onvoorwaardelijke aanvaarding in van de levering als zijnde correct, zonder zichtbare gebreken en conform aan de 
bestelling.  

11. Op de bestelbon die G&D Construct opstelt voor haar klanten, worden de uit te voeren werken beschreven alsook de te leveren goederen.  De 
inhoud van de bestelbon wordt beschouwd als aanvaard in geval er geen tijdig protest werd geuit. Alle werken en goederen die niet uitdrukkelijk 
worden vermeld op de bestelbon, worden niet geleverd. Zij kunnen wel het voorwerp uitmaken van meerwerken of bijkomende leveringen. 

12. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de opgegeven maten, materialen en hoeveelheden op de bestelbon na te kijken op hun 
juistheid. Aanvaarding van de bestelbon houdt een aanvaarding in van alle vermelde prijzen (inclusief eventuele eenheidsprijzen), opdrachten, 
hoeveelheden, materialen kwalitatieve en technische eigenschappen van de werken en goederen. 

13. G&D CONSTRUCT BVBA aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor de zelf uitgevoerde opmetingen en berekeningen.  

14. Van zodra de opdrachtgever zich akkoord verklaard met de inhoud van de bestelbon,  is de volledige aankoop-/aannemingsprijs verschuldigd.  

15. Eventuele bijkomende leveringen van goederen/werken die niet vermeld werden op de bestelbon, zullen gebeuren tegen de eenheidsprijzen 
dewelke worden gehanteerd door G&D CONSTRUCT BVBA. 

16. Eventuele meerwerken – werken die niet werden vermeld op de bestelbon – zullen slechts worden uitgevoerd mits schriftelijk en voorafgaandelijk 
akkoord over de aard en de omvang der werken, alsook over de prijs. 

17. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inrichting, veiligheid en de bereikbaarheid/ toegankelijkheid van de werf, de aanwezigheid van 
elektriciteit, water en alle andere benodigdheden. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. 

18. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de onderaannemer om zich te ver-gewissen van de plaatsgesteldheid op de betrokken werf en te 
onderzoeken welke de eventuele technische/praktische beperkingen zijn. G&D CONSTRUCT BVBA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid 
omtrent de aanwezigheid van eventuele technische/ praktische beperkingen.  

19. G&D CONSTRUCT BVBA is niet verantwoordelijk voor het aanleveren van technische richtlijnen en/of adviezen, noch voor het bezorgen van 
plannen/schetsen aan onderaannemers. 

20. Van zodra de principetekeningen worden bezorgd aan de klant, bestaat de mogelijkheid hieraan eenmalig een wijziging aan te brengen. Bijkomende 

wijzigingen zullen in rekening worden gebracht aan de dan geldende eenheidstarieven. 

21. De onderaannemer is verantwoordelijk voor het in acht nemen van alle noodzakelijke en wettelijk verplichte veiligheidsvoorschriften, alsook voor 
het naleven van alle sociale en arbeidsrechtelijke regels en wetgeving. 

22. De onderaannemer zal eveneens zorg dragen voor het onderschrijven van alle nood-zakelijke, verplichte en nuttige verzekeringspolissen en andere 
garanties. 

23. De nietigheid van een van de bovenstaande clausules brengt de geldigheid van de andere clausules geenszins in het gedrang. 

24. De aansprakelijkheid van G&D CONSTRUCT BVBA, is beperkt tot de bedragen die worden gedekt door de onderschreven verzekeringspolis. Indien de 
opdrachtgever onvolledige of onjuiste dossiers/stukken/bescheiden/plans gebruikt/bezit/bezorgt, dan kan dit in geen enkel geval leiden tot enige 
aansprakelijkheid van G&D CONSTRUCT BVBA. 

25. Op de overeenkomsten tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing. De Rechtbanken, territoriaal bevoegd voor betwistingen tussen partijen, 
zijn deze van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, district Mechelen. Deze forumkeuze clausule heeft voorrang op deze van de 
opdrachtgevers/onderaannemer(s). 


