
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

1. Door bij ons een bestelling te plaatsen stemmen onze klanten nadrukkelijk in met onze 
verkoopvoorwaarden. 

2.  
3. Vertragingen van onze leveringen of prestaties zijn geen enkele reden tot schadevergoeding 

of annulatie van het contract. 
 

4. Alle klachten dienen, om in aanmerking te komen, schriftelijk gedaan te worden binnen acht 
dagen na de levering. 
 

5. Alle bijkomende of onverwachte werken uitgevoerd buiten de afspraak van de offerte 
worden verrekend aan €34/uur excl. Btw voor groenwerken en €38/uur excl. Btw voor 
verhardingswerken. 
 

6. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aangebracht tijdens de werken aan gebouwen, 
verhardingen, voertuigen of nutleidingen zowel ondergronds als bovengronds. 
 

7. In elk geval blijven de goederen of planten eigendom van de verkoper tot volledige 
vereffening van de overeen gekomen prijs. Evenwel wordt benadrukt dat de koper de risico’s 
van verlies of vernietiging van goederen, planten of hergroei van planten zal dragen vanaf de 
levering tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
 

8. Wij behouden ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke levering, van de klant de geschikte 
waarborgen voor de uitvoering van de genomen verbintenissen te eisen. In geval de klant 
ons hierin geen voldoening schenkt hebben wij het recht de gehele of gedeeltelijke bestelling 
te annuleren. 
 

9. De betalingen gebeuren te Deerlijk, uiterlijk dertig dagen na de vermelde datum, zonder 
korting, behoudens anders duidende voorwaarde op de voorzijde van de factuur. 
 

10. Elke factuur of gedeelte ervan niet betaald op de vervaldag verhoogt automatisch, zonder 
enige aanmaning, met 10% met een minimum van €50. 
 

11. Bij het niet betalen van onze facturen op de vervaldag worden al onze schuldvorderingen bij 
dezelfde klant onmiddellijk opeisbaar en kunnen wij naar eigen goedvinden de uitvoering van 
de lopen contracten opschorten of ze van rechtswege geheel of gedeeltelijk als nietig 
beschouwen. 
 

12. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Kortrijk bevoegd. 


