
Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Pluimers Isolatie BVBA

De facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders op 
factuur vermeld.

Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere overheids-
heffingen. Wij behouden ons het recht om werken 
en goederen te factureren naargelang de uitvoering 
of de levering, zelf indien deze gedeeltelijk zijn. Elke  
officiële prijsverhoging die de kostprijs beïnvloedt, 
wettigt een prijsherziening volgens officiële prijsherzie-
ningsformule.

Elke klacht in verband met een factuur of met gefactu-
reerde werken dient schriftelijk te worden gemeld bin-
nen de 8 dagen na de verzending van de factuur op 
straffe van onontvankelijkheid.

Bij het verstrijken van betalingstermijn is van rechtswe-
ge en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding 
van 10% op de factuurbedragen verschuldigd, met 
een minimum van €50,00 en een max. van €1250,00 
alsook een verwijlintrest van 1% per maand.

Bij de betaling van een factuur, zelfs bij deelbetaling, 
mag steeds geacht worden de werken aanvaardt en 
goedgekeurd te zijn door de klant voor wat betreft de 
prijs alsook voor wat betreft de kwaliteit tenzij de klant 
protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de 
hierboven vermelde termijn.

Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschul-
digde bedragen behoudt de firma “Pluimers Isolatie 
BVBA” zich het recht de werkzaamheden op te schor-
ten tot vereffening van de nog openstaande schuld. 
Schadevergoedingen hier dientengevolge zijn, van-
wege de klant, nooit opeisbaar.

De klant treft vooraf alle voorzieningen wat betreft 
veiligheid en bereikbaarheid van de te bewerken be-
standdelen.

De klant is steeds aansprakelijk voor schade t.a.v. 
goederen van derden die geleden wordt ingevolge uit-
gevoerde werken. De klant zal, in mate van de moge-
lijkheid, de toegang tot de plaatsen, waardoor de firma 
“Pluimers Isolatie BVBA” werkzaamheden worden uit-
gevoerd verbieden voor andere personen. 

Voorafgaandelijke prijsopgaven zijn steeds indicatief 
en kunnen niet als basis dienen tot het betwisten van 
facturen tenzij uitdrukkelijk op de prijsopgave staat 
vermeld dat de werken zullen worden uitgevoerd aan 
de vermelde prijs.

Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de 
voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden 
steeds uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van de ge-
bruikte goederen en/of diensten. De klant heeft zich 
voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment 
gangbare tarieven en verklaart zich met deze akkoord 
tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken.

Pluimers Isolatie BVBA stelt de voorwaarden voor het 
verkrijgen van subsidie(s) niet vast, regelt en keert 
subsidie(s) niet uit, en is derhalve onder geen enkel 
beding verantwoordelijk voor het verstrekken van 
subsidie(s).

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het 
Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of 
rechtspersoon is, dan  worden alle gevallen ingeleid 
voor de rechtbank van de maatschappelijke zetel van 
“Pluimers Isolatie BVBA”.

De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen 
van onderhavige algemene voorwaarden hebben in 
geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst 
tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve vol-
ledig van toepassing.

De levertermijnen zijn slechts benaderend opgege-
ven en kunnen bij niet naleving niet leiden tot scha-
devergoeding noch verbreking van de overeenkomst. 
Aangekochte goederen kunnen niet worden terugge-
nomen of geruild. Bij verbreking van de overeenkomst 
voor start  van de werken is een som verschuldigd van 
10% van de aanneemsom.

Indien de levering of de uitvoering door overmacht 
wordt verhinderd, dan hebben wij het recht de over-
eenkomst aan de omstandigheden aan te passen, dan 
wel te verbreken. De opdrachtgever ziet dan uitdruk-
kelijk af van schadevergoeding.

Indien de nodige voorbereidingen, zoals vermeld in 
de overeenkomst, niet getroffen zijn door de klant en 
de werken met gevolg niet kunnen uitgevoerd worden 
op het voorziene tijdstip, dan heeft “Pluimers Isolatie 
BVBA” de mogelijkheid hiervoor een vergoeding te ei-
sen van 10% van de aannemingssom met een maxi-
mum van €750,00.



Conditions générales de livraison et conditions  
de payements Pluimers Isolation

Les factures se payent comptant sauf autrement sti-
pulé sur la facture.

Tous les prix sont HTVA  et autres prélèvements gou-
vernementaux. Nous nous réservons le droit de fac-
turer les travaux et marchandises d’après la mise en 
œuvre ou livraison, même si ceux-ci sont partielles. 
Chaque augmentation de prix qui influencent le prix, 
légitimise une recalculation selon la formule de rectifi-
cation officielle de prix.

Chaque plainte par rapport à une facture ou des tra-
vaux facturés doit se faire par écrit endéans les 8 jours 
après réception de la facture sinon celle-ci ne sera pas 
recevable.

A l’expiration du payement une compensation de 10% 
sera demandé légalement et sans préavis, avec un mi-
nimum de €50 et un maximum de €1.250 ainsi que des 
intérêts de 1% par mois. 

En payant la facture, même une partie de la facture, 
nous considérons que le client approuve les travaux. 
A moins que le client conteste la facture comme sus-
mentionné  plus haut en ce qui concerne le prix et la 
qualité des travaux.

Par défaut de payement par le client Pluimers Isolation 
a le droit de suspendre les travaux jusqu’à ce que le 
montant dû soit réglé. Les  frais qui en résolvent ne 
peuvent en aucun cas être demandés par le client.

Le client s’acquitte de toutes les commodités en ter-
mes de sécurité et de l’accessibilité des composants 
à modifier.   

Le client est toujours responsable pour ce qui est des 
dommages éventuels causé par les travaux à autrui.

Le client devra dans la mesure du possible, l’accès 
aux lieu ou Pluimers Isolation doit effectuer les travaux 
interdire l’accès à d’autres personnes.

Les estimations préliminaires sont indicatifs et ne peu-
vent en aucun cas être utiliser afin de contester la fac-
ture à moins qu’il est stipulé que les travaux seront 
effectué  à ce prix sur l’offre.

Les travaux supplémentaires, c.à.d. les  travaux qui ne 
sont pas repris sur l’offre de base, seront effectué à 
taux horaire et au prix tarifaire des biens et services 
utilisés. Le client s’est informé auparavant des coû-
ts supplémentaires et déclare être d’accord à moins 
qu’explicitement écartées.

Tous nos  contrats sont régies par le droit Belge. Si 
le client est une personne physique ou morale toutes 
les affaires seront portées devant le tribunal du siège 
social de Pluimers Isolation SPRL.

L’éventuelle nullité d’une ou plusieurs dispositions de 
ces termes et conditions générales ne sauraient en 
aucun cas annulé le contrat dans son ensemble. Par 
conséquent, les autres dispositions demeurent pleine-
ment applicables.

Les délais de livraisons sont donnés approximative-
ment et s’ils ne sont pas respectés ne peuvent en au-
cun cas être à l’origine d’une compensation ou une 
rupture de contrat. Marchandises achetées ne pour-
ront être repris ou échangées. En cas de rupture du 
contrat avant les travaux une somme équivalente à 
10% du prix de l’offre sera réclamée.

Si la livraison ou l’exécution des travaux est empêchés 
en raison de force majeure nous avons le droit de nous 
adapter à la situation, ou d’annuler le contrat. Le client 
renonce à toute compensation.

Si les préparatifs nécessaires tels que spécifiés dans 
l’accord n’ont pas été effectué par le client au moment 
des travaux, Pluimers Isolation a la possibilité d’exiger 
une compensation de 10% de l’offre avec un maxi-
mum de €750.


