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Lerou ijzerwaren NV
Algemene plaatsingsvoorwaarden

h. Bepaalde temperatuurs- en/of weersomstandigheden kunnen een
plaatsing zwaar bemoeilijken of onmogelijk maken. In dit geval wordt de
plaatsing in onderlinge afspraak naar een geschikter tijdstip verplaatst.
i. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de keuze tussen kwaliteiten,
materiaal- afwerkings-, kleur- of modelvariant van de geplaatste 		
goederen ligt bij de klant.

1

Op al onze verkoopsovereenkomsten gelden onze algemene verkoopsvoorwaarden die integraal deel uitmaken van de overeenkomst. Daarnaast
gelden eveneens onze algemene plaatsingsvoorwaarden in geval van plaatsing
van geleverde goederen of eventuele andere werken voor de klant, hetzij door
onszelf, hetzij door een onderaannemer die deze werken in onze opdracht
uitvoert.

2

Deze algemene plaatsingsvoorwaarden maken integraal deel uit van de
overeenkomst en hebben voorrang op de voorwaarden van de klant. Andere
specifieke voorwaarden worden desgevallend in de offerte opgenomen.

3

De bestellingen worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging
van de klant.

4

De aangegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Geen enkele
vertraging zal aanleiding geven tot schadevergoeding of interesten en zal in
geen geval de vernietiging van de bestelling met zich brengen.

5

Al onze leveringen en plaatsingen zijn aanvaard of worden geacht aanvaard
te zijn door de aflevering. Elke beschadiging of klacht dient rechtstreeks aan de
vervoerder/plaatser overgemaakt te worden door vermelding op de verzendingsnota of bij niet-waarneembare beschadiging per aangetekend schrijven op
ons adres binnen de 48 uur na levering en plaatsing. Na verloop van deze termijn wordt geen enkele klacht meer aanvaard. Beschadigde goederen moeten
beschikbaar blijven voor de verzekeraars.

j. Demontage of verwijderen van bestaande goederen / installaties zijn
ten laste van de klant. Alle kosten van afvalverwijdering (verpakking en
afbraakmaterialen) vallen ten laste van de klant.

7

Al onze rekeningen zijn betaalbaar bij aflevering van de goederen behoudens andersluidende betalingsvoorwaarden vermeld op de factuur. Hierop
gelden onze algemene betalingsvoorwaarden. Voor bepaalde werken kan bij
bestelling een voorschot gevraagd worden.

8

Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege en
zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement en/of kennelijk onvermogen van de klant.

9

De geleverde goederen blijven onze eigendom en kunnen door ons
teruggenomen worden tot volledige betaling van onze facturen. De koper
geeft ons hiertoe op onherroepelijke wijze toestemming.

10

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd.

6

De in de offerte inbegrepen of afzonderlijk vermelde montage wordt,
tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de offerte, uitgevoerd volgens volgende
voorwaarden:
a. In het geval de goederen op voorhand geleverd werden, zorgt de klant
ervoor dat deze beschikbaar zijn op de plaats en tijdstip van montage.
b. De geleverde goederen worden vanaf levering voldoende beschermd
tegen diefstal en/of beschadiging door derden.
c. De klant plant op voorhand de precieze plaatsen waar de goederen
geïnstalleerd moeten worden en markeert deze plaatsen indien
mogelijk. De klant voorziet in een getekend plan.
d. Op het moment van de plaatsing is er namens de klant een bevoegd
contactpersoon aanwezig die deze plaatsen correct kan aanduiden.
e. De klant zorgt ervoor dat de plaatsing vanaf de aanvang ononderbroken
en niet-gehinderd door derden kan worden uitgevoerd, in redelijk droge,
nette en glasdichte ruimten met voldoende licht. De klant voorziet in
de aanwezigheid van contactdozen met aarding 220V alsook leidingswater wanneer nodig. Tevens voorziet de klant in de nodige veiligheids
maatregelen. Desbetreffende maatregelen vallen ten laste van de klant.
f. Werken op de openbare weg vereisen steeds de gepaste signalisatieen veiligheidsmaatregelen. Desbetreffende maatregelen vallen ten
laste van de klant.
g. Eventuele extra werkzaamheden, alsmede wachttijden worden aangerekend. Wanneer de klant niet aanwezig is op door hem bevestigde
afspraken voor bespreking of de eigenlijke plaatsing zal de verloren tijd
in de werkplanning volledig aangerekend worden. Dit geldt eveneens
voor andere oorzaken die onder de verantwoordelijkheid vallen van de
klant waardoor een ingepland werk niet kan doorgaan.
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