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Algemene voorwaarden Tuinen Verbrugge: 

Het Belgisch rechtssysteem is van toepassing.  

Algemene Toepassingsgebied Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en 

overeenkomsten aangegaan met en door ons, alsook op de uitvoering en de betaling van al onze prestaties. 

Prijsoffertes zijn steeds 10 werkdagen geldig vanaf de offertedatum. 

Na oplevering dient de factuur binnen de 14 dagen betaald worden.  

Meerwerk, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaande vastgestelde opdrachten, worden steeds 

uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van de gebruikte goederen. 

Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde werken dient schriftelijk (niet via mail, sms, fax) te 

worden gemeld binnen de 8 dagen na de verzending van de factuur op straffe van ontvankelijkheid. Dit schrijven 

moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten. Bij de betaling van een factuur, 

zelfs bij een deelbetaling, worden de werken geacht te zijn aanvaard en goedgekeurd door de klant wat betreft de 

prijs alsook wat betreft de kwaliteit, tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de 

bovenstaande vermelde termijn.  

Indien de klant gevraagd wordt om prestatiebladen af te tekenen, geldt de aftekening van deze bladen als 

onomstotelijk bewijs van de aanvaarding door de klant van de materialiteit van de daarin vermelde prestaties. 

Wij kunnen slechts aansprakelijk worden gesteld voor zover wordt bewezen dat wij een zware fout of zware 

nalatigheid hebben begaan, in geval van opzet of indien wij een verbintenis niet hebben uitgevoerd die één van 

de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt.  

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die 

de klant lijdt, met uitsluiting van alle directe of immateriële schade. In alle gevallen is onze aansprakelijkheid 

beperkt tot het bedrag van de overeenkomst tussen de partijen.  

Overmacht heeft betrekking op alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout in onze hoofde, en die de 

uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, bemoeilijken of vertragen, zoals onder meer maar niet 

beperkt tot: ongevallen, brand, stakingen, vertragingen of fouten of prijsverhogingen bij leveranciers, 

uitzonderlijke klimatologische toestanden zoals sneeuw en storm, uitzonderlijke verkeershinder, enz. In geval van 

overmacht zal de uitvoering van de verplichtingen die aangetast zijn door de overmacht opgeschort worden 

gedurende de periode van overmacht. De partij die nadeel lijdt, kan geen aanspraak maken op een 

schadevergoeding.  

Bij niet betaling binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum is automatisch zonder ingebrekestelling en 

van gerechtswege een verhogingsbedrag verschuldigd wegens wanbetaling ten bedrage van 10% van het 

openstaande factuurbedrag met een minimum van 124 euro, onverminderd het recht om een hogere vergoeding 

te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.  

Bij niet tijdige betaling van een factuur zullen ook de andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van 

rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling opeisbaar worden. 

Er worden geen plantgaranties gegeven op hergroei van het plantmateriaal. 


