
ALGEMENE VOORWAARDEN G&G BEZETTINGSWERKEN 

1. Toepasselijkheid - Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zullen huidige 

algemene voorwaarden toepasselijk zijn tussen G & G Bezettingswerken bvba en haar 

opdrachtgever.  

 

2. Offertes - Elke offerte is vrijblijvend. Een offerte kan slechts als definitief beschouwd worden 

na ontvangst van een schriftelijke bevestiging van aanvaarding door G & G Bezettingswerken 

bvba.  

 

3. Meerwerken - Door de opdrachtgever gevraagde meerwerken die niet in de offerte of 

overeenkomst opgenomen zijn, zullen aangerekend worden aan de gebruikelijke prijzen. Als 

meerwerk zal begrepen worden ieder werk dat niet in de offerte of overeenkomst wordt 

vermeld. 

 

4. Betalingen - Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de facturen betaalbaar 

binnen 10 dagen na de vermelde factuurdatum. Na de vervaldag zal zonder ingebrekestelling 

een intrest van 10% op jaarbasis alsook een schadebeding van 10% verschuldigd zijn.  

 

5. Annulering der werken - Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, zal hij gehouden zijn 

om G & G Bezettingswerken bvba schadeloos te stellen voor alle uitgaven, alle arbeid en alles 

wat G & G Bezettingswerken bvba bij de aannemingsopdracht had kunnen winnen. Het 

bedrag van de schadeloosstelling zal daarbij nooit minder bedragen dan 20% van de 

overeengekomen aannemingssom.  

 

6. Eigendomsvoorbehoud - Alle door G & G Bezettingswerken bvba aangeleverde goederen blijven 

eigendom van G & G Bezettingswerken bvba tot betaling van het volledige factuurbedrag, 

desgevallend te vermeerderen met intresten en kosten. 

 

7. Uitvoeringstermijnen - Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zullen de 

opgegeven uitvoeringstermijnen slechts indicatief zijn.  

 

8. Nutsvoorzieningen – De opdrachtgever dient een wateraansluiting + een 380 V 

stroomvoorziening te voorzien op de werf. 

 

9. Afval – Indien het afval dient meegenomen te worden, wordt een Big Bag aangerekend. 

 

10. Klachten - Iedere klacht dient bij aangetekend schrijven gemeld te worden, en dit ten laatste 

binnen tien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze datum wordt de factuur 

als definitief  aanvaard beschouwd. Een klacht machtigt de koper niet de betaling op te 

schorten. 

 

11. Ontbinding overeenkomst – In geval van faillissement, WCO, collectieve schuldenregeling of 

welke andere insolventieprocedure dan ook van de opdrachtgever, zal de overeenkomst van 

rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling ontbonden worden lastens de opdrachtgever.  

 

12. Bevoegdheid – Het Belgische recht is van toepassing tussen partijen en de rechtbanken van de 

maatschappelijke zetel van G & G Bezettingswerken bvba zullen bevoegd zijn voor eventueel 

geschillen. 

 

De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.  


