– ALGEMENE VOORWAARDEN
Ledere overeenkomst met Dehuisdokter wordt beheerst door onderstaande bindende algemene
voorwaarden. Enkel bijzondere, door de partijen uitdrukkelijk overeengekomen en van de algemene
voorwaarden afwijkende bedingen hebben voorrang op de algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de
opdrachtgever.
Prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
Een prijsofferte is slechts twee weken geldig.
Bij de start van de werken dient een bedrag ten belopen van 30% van het totaalbedrag als voorschot te
worden betaald.
Alle uitgevoerde werken of geleverde materialen worden, tenzij anders vermeld, maandelijks gefactureerd.
De definitieve afrekening gebeurt op het einde van de werken.
Facturen zijn steeds onmiddellijk te betalen.
De opdrachtgever voorziet aansluiting op water en elektriciteit.
Diefstal, verlies of beschadiging op de werf is ten laste van de opdrachtgever.
Eist de opdrachtgever dat op onvoldoende droge muren geschilderd zal worden, wordt dit gedaan op zijn
verantwoordelijkheid, nadat Dehuisdokter voorbehoud heeft gemaakt en de opdrachtgever de opdracht
heeft bevestigd.
Onvoorziene omstandigheden van materiële of technische aard, zoals het herstellen van loszittend
pleisterwerk na het verwijderen van behangpapier, zullen als meerprijs worden aangerekend.
De opdrachtgever heeft, overeenkomstig artikel 1794 burgerlijk wetboek, ten alle tijden het recht ten dele
of geheel de overeenkomst op te zeggen. Desgevallend is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd
ten belope van 30% van de totaalprijs, hetgeen overeenstemt met het voorschot indien dit reeds werd
betaald.
Dehuisdokter is niet aansprakelijk voor een slecht resultaat ten gevolge van verborgen gebreken, een
gebrekkige ondergrond of voorbereidende schilderwerken die niet door hem zouden aangebracht zijn,
zoals een eerste laag op timmerwerken en radiatoren door de producent daarvan.
Indien de opdrachtgever een grondstof van een bepaalde kwaliteit of van een duidelijk omschreven
oorsprong of type zou opleggen, een werkwijze voorschrijven, desondanks het schriftelijk en gemotiveerde
voorbehoud van Dehuisdokter, is deze ontslagen van alle verantwoordelijkheid voor schade die daaruit zou
voorkomen.
Licht kleurverschil kan bestaan tussen de monster en de uitvoering.
Klachten moeten binnen de 14 dagen na het werk, gemotiveerd en per aangetekend schrijven meegedeeld
worden om aanvaardbaar te zijn.
Partijen komen overeen om geschillen bij voorkeur in der minne te regelen.
Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
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