
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

 

Uitgaande van de bv CLIMA-HOUSE, met maatschappelijke zetel gelegen te 9420 Erpe-Mere, 

Bergstraat 16, met KBO-nummer BE0751.737.033, hierna genoemd Clima-House. 

 

1.  Toepassingsgebied 

 

Alle commerciële transacties, met inbegrip van de te verlenen diensten en de uit te voeren leveringen, 

tussen Clima-House en de medecontractant, hierna de klant genoemd, worden beheerst door deze 

algemene verkoopsvoorwaarden, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomsten. De 

algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de offertes en contracten en hebben voorrang op 

eventuele algemene voorwaarden van de klant. 

 

2. Levering van de goederen/ uitvoering van de werkzaamheden 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de regels van het goed vakmanschap. 

 

De gecommuniceerde termijnen gelden slechts bij benadering en geven geen recht op veranderingen 

van de uitvoeringsvoorwaarden, betalingsvoorwaarden of schadeloosstelling. 

 

Overmacht of onvoorziene omstandigheden buiten de wil van Clima-House schorsen de uitvoerings- 

of leveringstermijn, zonder dat hiervoor een vergoeding verschuldigd is en kan de klant niet van zijn 

verbintenis bevrijden. 

 

De klant dient er over te waken dat de werf bereikbaar en toegankelijk is en tevens voorzien is van 

water en elektriciteit, tenzij anders is overeengekomen. 

 

De klant dient Clima-House te vrijwaren voor elke mogelijke vordering uit hoofde van burenhinder. 

Eventuele daaruit voortvloeiende schadevergoedingen of herstelmaatregelen vallen integraal ten last 

van de klant. 

 

3. Aanvaarding, oplevering, aansprakelijkheid en waarborg 

 

3.1. Iedere levering, alsook uitvoering van de opdracht wordt onmiddellijk na ontvangst of 

uitvoering door de klant nagezien. 

Klachten i.v.m. zichtbare of niet-conforme gebreken moeten, op straffe van verval, onmiddellijk bij 

levering /uitvoering worden gemeld door de klant. 

Verborgen gebreken moeten, op straffe van verval, binnen de 8 dagen na vaststelling van het gebrek 

voor professionële klant en binnen de maand na vaststelling van het gebrek voor particuliere klant, 

worden gemeld. 

Elke klacht moet binnen de voormelde vervaltermijn schriftelijk geformuleerd en gedocumenteerd 

worden door voorlegging van de leveringsbon en de factuur bij gebreke waaraan de klant zijn rechten 

verliest. 

 

Bij het verstrijken van de voormelde vervaltermijn wordt elke levering van het goed en uitvoering van 

de opdracht als onherroepelijk en volledig aanvaard beschouwd. Klachten, ook al zijn zij gegrond, 

verschaffen de klant niet het recht de verdere uitvoering van enige overeenkomst met Clima-House op 

te schorten. 

 

3.2. De waarborg op de door Clima-House geleverde goederen beperkt zicht tot de waarborg 

waartoe Clima-House dwingend door de wet ten aanzien van de klant is gehouden en desgevallend 

door de waarborg die door de fabrikant van het geleverde goed wordt gegeven. De waarborg dekt 



enkel een gebrek aan overeenstemming bestaande op het ogenblik van levering, mits het goed bij 

eigen installatie door de klant geïnstalleerd is conform de montagerichtlijnen. 

 

De waarborg geldt niet voor schade veroorzaakt door: 

- een verkeerd gebruik, een verkeerde installatie bij eigen installatie door de klant of een 

verkeerde behandeling van de goederen; 

- overmacht; 

- een handeling of een opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de klant of 

diens aangestelde; 

- vorst- of vochtschade. 

 

3.3. De aansprakelijkheid van Clima-House is beperkt tot de vergoeding van voorzienbare, 

rechtstreeks en persoonlijke schade. Clima-House kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor 

indirecte of gevolgschade. In ieder geval wordt de aansprakelijkheid van Clima-House beperkt tot het 

bedrag van de factuur. 

 

Bij eigen installatie/montage van de koel- en condensatieleidingen door de klant, geldt er geen 

aansprakelijkheid t.a.v. Clima-House bij het voordoen van lekkage. 

 

4. Betaling 

 

Behoudens andersluidende overeenkomst, dient door de klant na aanvaarding van de offerte voor de 

uitvoering van de opdracht/levering van de goederen 40% van het totale bedrag als voorschot te 

worden voldaan. 

 

Eventuele meerwerken worden bijkomend en afzonderlijk gefactureerd in regie. 

 

Valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, 

lonen, sociale last, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- 

en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en de levering van de 

dienst, geeft Clima-House het recht de overeengekomen prijs evenredig te verhogen. 

 

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder 

voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met intrest aan 12% per jaar en een forfaitaire 

schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00. Bij wanbetaling 

van een factuur worden alle overige openstaande facturen van rechtswege en zonder voorafgaande 

ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. 

 

De facturen worden geacht te zijn aanvaard wanneer zij niet binnen de vijftien dagen na ontvangst bij 

aangetekend schrijven gemotiveerd worden betwist. 

 

5. Eigendomsvoorbehoud 

 

De geleverde goederen blijven, zelfs na incorporatie, eigendom van Clima-House tot aan de integrale 

betaling van de koopprijs door de klant, vermeerderd met eventuele intresten en schadebeding. In 

geval van laattijdige betaling door de klant, behoudt Clima-House zich het recht voor de geleverde 

goederen terug te vorderen. 

 

 

 

 

 



6. Verwerking persoonsgegevens 

 

Clima-House draagt zorg voor de privacy van de klant en handelt hierbij steeds in overeenstemming 

met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Clima-House is de 

verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van de klant, die niet aan derden worden 

doorgegeven. 

 

7. Geschillen 

 

De ongeldigheid, nietigheid en/of niet afdwingbaarheid van één of meerdere in deze voorwaarden 

beschreven bepalingen, brengt de geldigheid en de afdwingbaarheid van overige bepalingen niet in het 

gedrang. 

 

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de rechtbanken 

van het gerechtelijk kanon, respectievelijk arrondissement van de zetel van Clima-House. 

 

De overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. 

 

 


