Algemene voorwaarden Installatiebedrijf Dubois
1 - Alle leveringen en prestaties, zowel schriftelijk als mondeling overeengekomen, zijn onderworpen aan de hierna bepaalde voorwaarden.
2 - Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3 - De genoemde prijzen zijn gebaseerd op de tijd waarin een desbetreffend werk tot stand kan komen, zijnde vanaf het uur van aanvang van het werk tot
het einde van het werk, eventuele pauzes uitgesloten. Reiskostenvergoeding tot een maximum van 45 km is bij de prijs inbegrepen mits uitdrukkelijk anders
vermeld. Eventuele parkeerkosten, extra gemaakte kilometers en/of kosten van extra materiaal worden achteraf bij de factuur meegerekend.
4 - Bij voortijdige verbreking van een opdracht of bestelling door de klant of om een aan de klant te wijten oorzaak, zullen de tot dan gepresteerde werken
en gemaakt kosten in rekening gebracht worden.
5 - Het uit te voeren werk wordt gedaan naar inzicht van Installatiebedrijf Dubois, met inachtneming van de wensen van de klant. Het blijft echter een
subjectief product en daardoor kan de klant nooit als reden tot terugvordering van de betaalde factuur of van niet-betaling van de factuur, inroepen dat het
eindproduct niet volledig naar zijn/haar wens is.
6 – Materialen geleverd door de klant kan geen garantie op worden verleend. Bestaand werk, leidingen, sanitair en dergelijke, kan geen garantie op worden
verleend.
7 - Leveringen gedaan zoals overeengekomen door Installatiebedrijf Dubois worden niet teruggenomen.
8 - Indien Installatiebedrijf Dubois aansprakelijk is voor het eventueel niet juist uitvoeren van welke opdracht ook, is de aansprakelijkheid beperkt tot de
directe schade en tot een zodanig bedrag als in redelijke verhouding staat tot, doch niet overschrijdende het bedrag waarvoor de opdracht is aangenomen.
Installatiebedrijf Dubois is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade of vervolgschade. Ieder andere of verdergaande aansprakelijkheid is
uitgesloten.
9 - Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst zijn al onze facturen betaalbaar ten laatste 14 dagen na de factuurdatum. Indien het verschuldigde
bedrag op zijn vervaldag niet vereffend is, zal Installatiebedrijf Dubois u middels een ingebrekestelling aanmanen om het overeengekomen openstaand
bedrag met de gangbare wettelijke rente in rekening brengen. Indien binnen 14 dagen na de aanmaning van de ingebrekestelling de factuur nog niet is
voldaan, zal Installatiebedrijf Dubois een incassobureau ter hand nemen.
10 - Slechts indien er sprake is van ontbinding van deze overeenkomst door overmacht (zie 6:75BW), is de ontbindende partij geen kosten verschuldigd
aan de andere partij. Bij elke andere reden van ontbinding is de ontbindende partij verschuldigd binnen een maand aan de andere partij te voldoen; -50%
van het totaalbedrag, zoals vermeld op de overeenkomst, bij ontbinding korter dan 30 dagen voor productiedatum; -25% van het totaalbedrag, zoals
vermeld op de overeenkomst, bij ontbinding korter dan 4 maanden voor productiedatum; -10% van het totaalbedrag, zoals vermeld op de overeenkomst, bij
ontbinding langer dan 4 maanden voor productiedatum.
11 - Garantie op materialen geldt fabrieksgarantie
12 - Garantie op het aangelegde leidingwerk 2 jaar

