ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
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Behoudens schriftelijke overeenkomst, waarin uitdrukkelijk wordt afgeweken van deze
algemene voorwaarden, worden alle opdrachten slechts aanvaard en uitgevoerd volgens de
hiernavolgende voorwaarden.
Ons aanbod is steeds vrijblijvend. Door het geven van een opdracht aanvaardt de
opdrachtgever onze algemene voorwaarden en ontstaat een overeenkomst tot het uitvoeren van
veldwerk op basis van de op dat moment geldende tarieven. Overschrijding van eventuele
uitvoeringstermijnen, geeft de opdrachtgever of derden niet het recht om schadevergoeding op
te eisen, of een korting te bedingen.
Bij annulering van de bestelling of verbreking van de overeenkomst door de opdrachtgever,
zullen wij het recht hebben op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 40 % van de
overeengekomen prijs, waarbij wij het recht hebben de reële schade te begroten wanneer zou
blijken dat deze hoger ligt dan de forfaitaire schadevergoeding.
Al onze facturen zijn behoudens strijdige vermelding op factuur, betaalbaar uiterlijk 30 dagen
na uitgiftedatum. Per verstuurd herinneringsschrijven wordt een forfaitaire administratieve
kost aangerekend van 10 €.
Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldatum, wordt van
rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10
% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 100,00. Het aldus verhoogde bedrag
brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest voort gelijk aan 12 % per jaar,
gerekend vanaf de datum van opstelling.
Betreffende de verantwoordelijkheid van de verschillende partijen gelden de volgende regels :
Het studiebureau is verantwoordelijk voor de aanduiding van de plaats van de boringen en
voor het opvragen van de ligging van de leidingen en ondergrondse installaties. ASA zal op
elke boorlocatie een CAT-leidingdetectie uitvoeren en in geval van een (vermoedelijke)
lokalisering van ondergrondse leidingen of installaties mag de boorploeg op eigen initiatief tot
maximaal 5 meter opschuiven, tenzij anders aangegeven op de bestelbon. Is verdere
verplaatsing noodzakelijk dient voorafgaand overleg te worden gepleegd met de
projectverantwoordelijke van het studiebureau. In geval van twijfel omtrent de veiligheid van
het personeel of van de ligging van ondergrondse installaties, behoudt ASA bvba steeds het
recht de boringen op een bepaalde locatie te staken, na uitdrukkelijk overleg en diens akkoord
van de projectverantwoordelijke van het studiebureau.
Al het veldwerk en opdrachten uitgevoerd door ASA bvba houden een middelenverbintenis en
geen resultaatverbintenis in. Dit houdt in dat ASA bvba steeds naar best vermogen de
opdracht overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving zal uitvoeren.
Onze rapporten en eventueel bijhorende besluiten geven uitsluitend de vaststellingen weer die
gedaan werden op het ogenblik van de uitvoering van het veldwerk.
Klachten met betrekking tot de uitvoering van de werken dienen binnen de acht dagen na
uitvoering van de werken per fax of per aangetekend schrijven aan ons opgestuurd te worden.
Wij behouden ons het recht voor onze dossiers achter te houden in geval de betaling van één
of meerdere facturen op zich zou laten wachten.
Het is de opdrachtgever verboden het personeel van ASA bvba aan te werven.
Alleen de Rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd in geval van betwisting.
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