Algemene prestatie- en betalingsvoorwaarden Geert Meekers
Behoudens bijzondere voorwaarden vermeld op de opdrachtfiche of op voorzijde van de ereloonnota,
zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn
vermeld.
Artikel 1
De factuur dient betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum of anders op factuur
vermeld. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op
gelijk aan 13 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire
vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van 75€) als schadebeding. Bovendien
behoudt Geert Meekers zich in deze gevallen het recht voor om, zonder ingebrekestelling, alle
leveringen en activiteiten op te schorten.
Alle aanmanings-en inningskosten zijn ten laste van de bestemmeling van de factuur.
Artikel 2
Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.
Artikel 3
In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton Zandhoven of de rechtbanken
van het arrondissement van Antwerpen bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Artikel 4
Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen
geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20
% van het totaalbedrag van de bestelling. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of
indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken zonder gegronde reden is de klant, voor
zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons.
Artikel 5
Elke klacht met betrekking tot de geleverde documenten en de opgestelde facturen dient door de klant
gemeld te worden per aangetekend schrijven binnen de tien werkdagen na ontvangst en met verwijzing
naar het dossier. Bij gebrek hieraan, zullen de geleverde documenten en/of de opgestelde factuur
beschouwd worden als zijnde aanvaard, zonder enig voorbehoud. Na het verloop van deze termijn zal
de klacht niet meer in acht genomen worden. Een klacht kan in geen geval een schorsing van betaling
rechtvaardigen.
Artikel 6
Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag dat door onze verzekeraar daadwerkelijk wordt
uitgekeerd.
Artikel 7
Externe kosten, door derden aangerekend worden afzonderlijk doorgerekend.
Artikel 8
Bij slechte weersomstandigheden kunnen de meetwerken gestaakt worden, waardoor mogelijk de
afleveringstermijn verlengd wordt. Technische problemen en ziekte worden eveneens als heirkracht
aanzien.
Artikel 9
De opgestelde landmeetkundige documenten en al de bescheiden dienaangaande blijven uitsluitend en
volledige eigendom van Geert Meekers en dit zelfs na betaling van de factuur. Enkel een gebruik ervan
wordt toegestaan. De intellectuele rechten op het eindresultaat zullen steeds blijven gelden.
Artikel 10
De verzekeringsmakelaar beroepsaansprakelijkheid is Allainz, Lakensestraat 35, 1000 Brussel. Het
kantoor is verzekerd onder het polisnummer ZCN400066453/344.
Artikel 11
Geert Meekers is als beëdigd landmeter-expert ingeschreven bij de Federale Raad van landmetersexperten, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel.

