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Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend  van 
toepassing op iedere bestelling die bij E-Activ wordt 
geplaatst, uitgezonderd eventuele bijzondere 
voorwaarden die geval per geval schriftelijk zijn 
overeengekomen en ondertekend door E-Activ en exclusief 
de algemene aankoopvoorwaarden van de Koper. 
Het achterblijven of ontbreken van enige reactie van E-
Activ op de schending of afwijking van deze algemene 
verkoopvoorwaarden, ongeacht hun duur of frequentie 
kan niet worden beschouwd als een verklaring van afstand 
van wijziging van deze algemene verkoopvoorwaarden. De 
eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit 
deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de 
toepasselijkheid van alle andere clausules. 

 
Artikel 1 - Geldigheidsduur van de offertes 

Elke Offerte kan worden ingetrokken tot aan de 
aanvaarding door de mede-contractant. Onze offertes zijn 
slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn 
aangestelde werden ondertekend. Wijzigingen 
aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij 
door ons schriftelijk werden aanvaard. Wij zijn enkel 
gehouden door onze offertes indien de aanvaarding door 
de klant ons binnen deze termijn bereikt. Tenzij anders 
bepaald zijn onze offertes slechts geldig tijdens een 
periode van 30 kalenderdagen.  
 
Artikel 2 - Betaling 

Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt de prijs van 
de aanneming gefactureerd in schijven naarmate de 
werken vorderen (30% bij de bestelling en het saldo vóór 
de levering van de goederen).  
Alle betalingen worden gedaan op de bankrekening die is 
aangegeven op de factuur of met wettelijke 
betaalmiddelen op de maatschappelijke zetel van E-Activ. 
De btw, transport, verpakking, eventuele 
verzekeringskosten,  andere heffingen en lasten, en hun 
wijzigingen zijn steeds voor rekening van de Koper, tenzij 
uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.  
 
E-Activ mag aanvullende betalingsgaranties of contante 
betaling eisen in het geval dat de financiële situatie van de 
Koper zou achteruitgaan  tussen de datum van bestelling 
en de leveringsdatum. Indien de klant weigert hierop in te 
gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling 
of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de waren 
reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.  
 
Als onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer 
zij niet binnen 8 dagen na ontvangst bij aangetekend 
schrijven worden betwist. De facturen moeten betaald 
worden binnen een termijn van 15 dagen na hun 

verzending. Gebeurt dit niet, dan zullen de verschuldigde 
bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling 
interest opleveren van 1,5% per maand, berekend naar 
rato van het aantal dagen betalingsachterstand. 
Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, 
maar niet betaalde, bedragen van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire 
schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde 
bedrag, met een minimum van € 125. 
 
Artikel 3 - Prijsherziening  

Zelfs in geval van een absoluut forfait leidt elke wijziging 
van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de 
materialen of van hun transport tot een prijsherziening die 
toegepast wordt op de betrokken facturering van de 
uitgevoerde werken volgens de onderstaande formule: 

p = P x (0,40 x s + 0,40 x i + 0,20) 
 S I 
"P" is het bedrag van de uitgevoerde werken en "p" is het 
herziene bedrag. 
 
"S" is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair 
Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag 
vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op 
die datum door de FOD Economie aanvaarde 
totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; 
"s" is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de 
aanvang van de werken waarvoor  
 
gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het 
hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode 
aangenomen was. 
"I" is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de 
Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van 
kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte. "i" is 
ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de 
aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling 
wordt gevraagd. 
 
Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie 
van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te 
factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs 
wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.   

mailto:info@e-activ.be


 
 

E-Activ | Façade & Skylight Systems 

Borsbeeksebrug 34/1 - 2600 Antwerpen - Belgium - E info@e-activ.be - BTW BE 0740 678 934 - RPR Antwerpen                          page 2/4 

 
Artikel 4 - Onvoorziene omstandigheden 

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte 
redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar 
zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of 
anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan 
normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen 
van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of 
ontbinding van het contract aan te vragen, zonder dat een 
vergoeding verschuldigd is, mits de klant binnen 14 dagen 
van het voorval wordt ingelicht en ten laatste op de 
voorziene uitvoeringsdatum.   
Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de 
werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn van 
rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, 
vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf weer op te 
starten, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd 
is. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of 
onderbroken door de klant of zijn aangestelden of door 
derden  die in opdracht van de klant werken, is de klant een 
vergoeding verschuldigd.  

 
Artikel 5 - Wijzigingen en meerwerken 

Zelfs bij absoluut forfait vergen alle door de Koper bestelde 
wijzigingen of meerwerken alsook de vaststelling van de 
prijs daarvoor het voorafgaande akkoord van beide partijen 
en kunnen in afwijking van art. 1793 B.W. met alle 
rechtsmiddelen worden bewezen. 
 
Artikel 6 - Veiligheidscoördinatie 

Behoudens andersluidende vermelding zijn de 
veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator 
oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop onze 
offerte wordt ingediend niet begrepen in de offerteprijs. 
Deze zullen worden doorgerekend aan de klant. 
 
Artikel 7 - Werkdagen en uitvoeringstermijn 

Behalve indien uitdrukkelijk anders werd 
overeengekomen, worden onze uitvoeringstermijnen in 
werkdagen vastgelegd. 
Als werkdagen worden niet beschouwd: de zaterdagen, 
zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse 
vakantiedagen en de inhaalrustdagen, en de dagen waarop 
weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk 
gedurende ten minste vier uur onmogelijk maken of zouden 
maken. 
De uitvoeringstermijn van de overeengekomen werken 
wordt enkel als aanwijzing gegeven, zonder formele 
resultaatsverbintenis en wordt door e-Activ zover als 
mogelijk nagekomen. 
 
 

 

 

 

Artikel 8 – Leveringen en Leveringstermijn  

Alle goederen worden EX-Works geleverd, op houten 
glasbokken voor eenmalig gebruik. Deze verpakking is 
niet geschikt voor het opheffen van de goederen met 
riembanden of dergelijke. 
Eventuele kosten en risico’s van in ontvangstname van de 
goederen zijn steeds ten laste van de klant. Het risico van 
verlies, vernietiging en/of schade voor de te leveren 
goederen gaat over op de koper zodra de goederen zijn 
overgedragen aan de klant.  
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van 
inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit 
uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in 
uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot 
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.  
 
Artikel 9 - Verbreking 

In geval de klant de goederen op de afgesproken 
leveringsdatum niet in ontvangst neemt omwille van een 
feit dat niet te wijten is aan ons, zullen wij, zonder 
ingebrekestelling, gerechtigd zijn opslagkosten in rekening 
te brengen à rato van 1,5 % van de gefactureerde waarde 
van de goederen per begonnen week na de oorspronkelijke 
leveringsdatum. Elke annulering van een bestelling (geheel 
of gedeeltelijk) dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts 
geldig mits een schriftelijke aanvaarding door E-Activ. In 
geval van annulering is er een vergoeding verschuldigd ten 
bedrage van de reeds gemaakte kosten vermeerderd met 
20%.  
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Artikel 10 - Oplevering 

Zodra de werken beëindigd zijn, dient de opdrachtgever 
over te gaan tot de (voorlopige) oplevering van de werken. 
Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan 
de waarde minder dan 10% van de aannemingssom 
beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de 
voorlopige oplevering te weigeren. In voorkomend geval 
dient de opdrachtgever slechts te betalen ten belope van 
wat voor aanvaarding in aanmerking is genomen en zullen 
de eventuele gebreken binnen de maand worden 
verholpen. 
Als de opdrachtgever nalaat aan deze oplevering deel te 
nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen binnen 
15 dagen na hierom verzocht te zijn, wordt de (voorlopige) 
oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van 
deze voornoemde periode van 15 dagen. 
De (voorlopige) oplevering houdt de goedkeuring in door 
de opdrachtgever van de werken die worden opgeleverd 
en sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken 
uit. De datum van de (voorlopige) oplevering bepaalt het 
vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid. 
De werken die in staat van oplevering zijn bevonden 
worden vermoed, tot bewijs van het tegendeel, zo te zijn 
geweest op de datum bepaald voor hun voltooiing of op de 
datum van de werkelijke voltooiing die de aannemer in zijn 
verzoek om oplevering vermeld heeft. 
 
De definitieve oplevering gebeurt 3 à 6 maand(en) na de 
voorlopige oplevering, zonder andere formaliteit dan het 
verstrijken van de termijn. 
 
 
Artikel 11 – Zichtbare en Verborgen gebreken 

Door de in-ontvangstname van de goederen of oplevering 
van goederen en diensten erkent de Koper uitdrukkelijk 
dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is 
van enig zichtbaar gebrek. Verborgen gebreken kunnen 
slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij binnen 
de 2 maanden na de vaststelling ervan per aangetekend 
schrijven gemeld worden.  
Elke rechtsvordering op die grond is maar ontvankelijk als 
ze ingesteld wordt binnen een termijn van een jaar na de 
dag dat de opdrachtgever kennis heeft gekregen of had 
moeten krijgen van het gebrek. Deze termijn wordt 
evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij sprake is 
van ernstige onderhandelingen met het oog op het vinden 
van een oplossing voor het probleem. 
 
 

 

 

 

 

 

Artikel 12 - Waarborgen 

E-Activ waarborgt dat de geleverde goederen vrij zijn van 
materiaal- en produktiedefecten, desgevallend 
overeenkomstig de waarborg geleverd door de fabrikant. 
Klachten onder waarborg zijn enkel ontvankelijk indien 
de Koper aantoont dat het gebrek een rechtstreeks gevolg 
is van een materiaal- of produktiefout.  
 
Onder toepassing van de waarborg zal E-Activ, eventueel 
overeenkomstig de waarborgen van de fabrikant, het 
produkt herstellen of vervangen. E-Activ kan in geen geval 
aansprakelijk worden gesteld voor gebreken of 
schadelijke gevolgen, directe of indirecte, veroorzaakt 
door een gebrekkige installatie door de Koper of een 
onaangepast gebruik van de geleverde goederen. Deze 
waarborg dekt enkel de materiaalkost van het defecte 
product met uitsluiting van kosten verbonden aan 
transport, verpakking, arbeid, demontage en montage, e.d.  
 
 

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud 

Zelfs na hun installatie/incorporatie blijven de materialen 
die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst 
eigendom van E-Activ en is de Koper er slechts de houder 
van totdat de verkoopprijs vermeerderd met eventuële de 
kosten en interesten  is betaald. Alle risico’s zijn evenwel 
ten laste van de klant. De betaalde voorschotten blijven 
voor ons verworven. De klant verbindt zicht ertoe om deze 
verkoopsvoorwaarden te tonen aan ieder openbaar 
ambtenaar die op de nog niet volledig betaalde goederen 
ten voordele van derden beslag zou komen leggen.  
 
 

Artikel 14 – Industriële eigendomsrechten 

Ontwerpen, tekeningen, prototypes, enz. gemaakt door E-
Activ op verzoek van de Koper, blijven steeds eigendom van 
E-Activ, zelfs als de Koper ervoor betaald heeft. De Koper 
erkent dat deze ontwerpen, tekeningen, prototypes, enz. 
zijn voornamelijk het product van de knowhow, R&D en 
investeringen in onderzoek en ontwikkeling van E-Activ. 
De Koper verbindt er zich daarom toe om nooit de 
tekeningen, prototypes, knowhow, ontwerpen, enz. te 
produceren of ze te kopiëren of te laten vervaardigen of 
kopiëren, behalve met uitdrukkelijke voorafgaande 
schriftelijke toestemming van E-Activ. 
De Koper ontheft E-Activ uitdrukkelijk van alle 
aansprakelijkheid met betrekking tot industriële, 
intellectuele en artistieke rechten van derden voor de 
producten die door E-Activ worden geleverd of 
vervaardigd. 
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Artikel 15 – Verwerking van persoonsgegevens 
(GDPR) 

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij 
van u ontvangen met het oog de uitvoering van de 
overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en 
direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de 
uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van 
wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het 
gerechtvaardigd belang. 
De verwerkingsverantwoordelijke is E-Activ 
Borsbeeksbrug 34/1, 2600 Berchem-Antwerpen. Deze 
persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan 
verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit 
noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor 
de verwerking. 
 
De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid 
van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en 
verbindt er zich toe de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de 
personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft 
overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke 
persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers 
zou ontvangen. 
 
De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over 
de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn 
rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar. 
 
Voor meer informatie, zie onze Data Protection Notice, 
zoals  u afzonderlijk bezorgd.  
 
Artikel 16– Geschillen 

Deze algemene verkoopvoorwaarden moeten als wet 
tussen partijen worden beschouwd en hebben voorrang op 
alle tegenstrijdige wettelijke bepalingen, waaronder de 
bepalingen van de verkoopverdragen van wenen van de 
UNO van 11 april 1980. 
Alle onze overeenkomsten worden uitsluitend door het 
Belgisch recht beheerst.  
 
In geval van betwisting zijn enkel het vredegerecht van 
het kanton of de rechtbank van het gerechtelijk 
arrondissement waarin E-Activ gevestigd is bevoegd, 
tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.  
 
 
 
 
--------------------#################------------------------ 
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