
 
ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Artikel 1. TOEPASSINGSGEBIED 
Deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen Yves Maes BVBA en haar klanten, met uitsluiting van de algemene 

voorwaarden van de klant.   

Zo er uitdrukkelijk en schriftelijk de voorkeur wordt gegeven aan de algemene voorwaarden van de klant, blijven de algemene voorwaarden 
van Yves Maes BVBA gelden op aanvullende wijze.  

Van zodra enige uitvoering wordt verleend of toegestaan aan de opdracht, verbinden onderhavige algemene voorwaarden exclusief de 

partijen.  
De aanvaarding van de factuur geldt als aanvaarding van de algemene voorwaarden door de klant, die geacht wordt van deze algemene 

voorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard. 

Artikel 2. AANBIEDINGEN - OFFERTES 
Alle aanbiedingen van Yves Maes BVBA zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld.  

De offertes van Yves Maes BVBA zijn gedurende 30 kalenderdagen geldig. De offertes verbinden Yves Maes BVBA nadat zij schriftelijk 

werden goedgekeurd door het daartoe bevoegde orgaan van Yves Maes BVBA.  
Onverminderd het in de vorige zin bepaalde, zijn offertes waarbij een voorschot wordt gevraagd aan de klant, slechts bindend voor Yves 

Maes BVBA na betaling van het volledige voorschot door de klant. 

Artikel 3. BESTELLINGEN 

Bestellingen – al dan niet op basis van een offerte – zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door het daartoe bevoegde 

orgaan van Yves Maes BVBA worden aanvaard. De op de bestelbon vermelde gegevens hebben voorrang op alle andere al dan niet 

publicitaire informatie. 
Artikel 4. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST 

Bij gehele of gedeeltelijke beëindiging door de klant heeft Yves Maes BVBA van rechtswege recht op een vergoeding gelijk aan 30% van de 

prijs, zonder dat zij het bewijs dient te leveren van het bestaan en de omvang van de door haar geleden schade. Yves Maes BVBA heeft 
tevens de mogelijkheid om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen en/of haar hogere schade te bewijzen. Vanaf de datum van 

beëindiging tot de datum van betaling brengt deze vergoeding van rechtswege een verwijlinterest op aan 1% per maand. 

Artikel 5. PRIJS 
De prijs is deze welke voorkomt in de offerte en/of bestelling. Prijscalculaties zijn indicatief en niet bindend. Wijzigingen in de opdracht 

dewelke hogere kosten veroorzaken dan de overeengekomen prijs, moeten schriftelijk aan Yves Maes BVBA ter kennis worden gebracht. 

Deze wijzigingen worden aan de klant in rekening gebracht. 
Artikel 6. LEVERINGS- EN UITVOERINGSTERMIJNEN 

De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn aangegeven bij wijze van inlichting en zijn niet bindend voor Yves Maes BVBA. Een vertraging 

in de beoogde leverings- en uitvoeringstermijnen kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding van de 
overeenkomst lastens Yves Maes BVBA. 

De aangegeven leverings- en uitvoeringstermijnen nemen een aanvang na ontvangst door Yves Maes BVBA van alle gegevens nodig voor de 

volledige uitvoering van de opdracht en – indien van toepassing – na betaling van het voorschot door de klant. 
Yves Maes BVBA behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst te schorsen en/of een onherroepelijke en onopzegbare 

waarborg of enige andere zekerheid te eisen ten belope van het bedrag van de overeengekomen prijs, wanneer het vertrouwen van Yves Maes 

BVBA in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of andere 
aanwijsbare gebeurtenissen waardoor het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen wordt 

geschonden. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt Yves Maes BVBA het recht voor de gehele overeenkomst of een gedeelte 
ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden geplaatst en de diensten reeds geheel of gedeeltelijk werden 

geleverd. 

Artikel 7. EIGENDOM 
De geplaatste goederen, met inbegrip van hun toebehoren, blijven uitsluitend de eigendom van Yves Maes BVBA. 

Het is de klant niet toegestaan de geplaatste goederen te vervreemden of op deze goederen een pandrecht of enig ander beperkt recht te 

vestigen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yves Maes BVBA is het de klant niet toegestaan de geplaatste goederen geheel 
of gedeeltelijk ter beschikking te stellen aan derden.  

De klant zal eventuele kentekens tot aanduiding van het eigendomsrecht van Yves Maes BVBA op de geplaatste goederen onaangetast laten.  

Artikel 8. RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID 
Alvorens Yves Maes BVBA tot plaatsing van goederen en tot levering van diensten kan overgaan, dienen alle voorafgaande werken bij de 

klant te zijn beëindigd en dient de plaats waar de goederen zullen worden geplaatst en diensten zullen worden geleverd, te zijn vrijgemaakt 

en te zijn gevrijwaard van diefstal.  

Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk voorbehoud van de klant, worden de geplaatste goederen geacht in goede staat te zijn. De klant 

verbindt zich er toe de geplaatste goederen in goede staat te bewaren en te gebruiken als een goede huisvader. 

Vanaf de plaatsing van de goederen op de werf, zijn alle risico’s in elk geval voor de klant en is de klant aansprakelijk voor elk verlies en/of 
voor elke beschadiging van de geplaatste goederen, ook deze veroorzaakt door brand of overmacht.  

Indien voorafgaandelijk aan de plaatsing van de goederen en de levering van de diensten geen tegensprekelijke plaatsbeschrijving van de 

werf werd opgemaakt, kan Yves Maes BVBA niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die tijdens of na de plaatsing van de 
goederen zou worden vastgesteld op de werf. 

Artikel 9. BETALINGSVOORWAARDEN 

De facturen van Yves Maes BVBA zijn betaalbaar op de aangeduide vervaldatum zoals vermeld op de factuur. Alle facturen zijn betaalbaar 
op de maatschappelijke zetel van Yves Maes BVBA, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding. 

Iedere op de vervaldag niet-betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlinteresten aan 1% 

per maand en met een forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan 10% van het factuurbedrag. 
De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur maakt alle niet-vervallen facturen opeisbaar. 

Facturen die niet per aangetekende brief binnen de acht dagen na factuurdatum worden geprotesteerd, worden als definitief aanvaard 

beschouwd. 
Indien de klant enige betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft Yves Maes BVBA het recht om haar verplichtingen 

op te schorten of uit te stellen op risico van de klant, zelfs uit hoofde van andere lopende contracten tussen partijen. Yves Maes BVBA heeft 

het recht om, hetzij zonder ingebrekestelling de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, hetzij tot buitengerechtelijke ontbinding over te 

gaan, hetzij de gedwongen tenuitvoerlegging van de overeenkomst te vragen, dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding van Yves 

Maes BVBA bij (vroegtijdige) beëindiging van de overeenkomst. Deze schade wordt forfaitair en onherroepelijk begroot op 30% van het 

overeengekomen factuurbedrag, onverminderd het recht van Yves Maes BVBA om haar eventuele hogere schade te bewijzen. 
Artikel 10. NIETIGHEID 

Ingeval van nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een of meerdere bepalingen of onderdelen van deze algemene 

voorwaarden, blijven alle overige bepalingen en onderdelen van huidige algemene voorwaarden gelden. 
Artikel 11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK 

Alle overeenkomsten tussen Yves Maes BVBA en haar klanten worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.  

Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, Afdeling Hasselt zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele 
geschillen tussen Yves Maes BVBA en haar klanten. 


