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1. De in offerte opgegeven prijzen blijven slechts geldig voor opgegeven termijn op de offerte.

    of,indien geen termijn bepaald werd, voor een periode van een maand.   De waarborg dekt enkel de vervanging der stukken, demonteer- en 

in geval van bestelling blijft de prijs minstens nog 6 maanden gelden. plaatsingskosten zijn niet ingerekend. Elke wijziging of slecht onderhoud 

2. De uitvoeringstermijnen zijn uitdrukkelijk overeen te komen. Vertragingen in van oorspronkelijke elementen doet de waarborg vervallen.

de uitvoering ten gevolge van staking, slecht weer, techniche storingen, 12. Bij eventuele uitbraakwerken, gelijk de welke kan firma R.D.G-TEAM niet

moeilijkheden met  leveringen en overmachtssituaties in de ruimste  verantwoordelijk worden gesteld  voor eventuele electriciteitsschade.

  zin, kan R.D.G- TEAM niet ten laste worden gelegd en geeft niet het recht het 13. de goederen blijven eigendom van de verkoper zolang door de koper de 

  eisen van intresten en of schadevergoeding. De uitvoeringstermijn vervalt zodra verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan,

meerwerken moeten worden gepresteerd.  zelfs indien de goederen bewerkt werden.

3. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de goederen door klant af te 14. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen 

halen. Bij uitvoering van werken word de oplevering geacht te zijn bevoegd.

  gebeurt 14 dagen na het einde der werken indien de opdrachtgever 15. Na plaatsing door R.D.G-TEAM van gehard glas geeft R.D.G-TEAM 24 uur 

  nalaat over te gaan tot oplevering. garantie na oplevering.

4. Klachten aangaande het lakwerk en zichtbare gebreken in het algemeen dient 16. algemene glasbreuk door derden en of weersomstandigheden kan 

binnen de 48 uren geformuleerd te worden. Alle andere klachten moeten R.D.G-TEAM niet verantwoordelijk voor gesteld worden.

 geformuleerd worden binnen de 8 kalenderdagen op straffe van verval. 17. Indien de klant alle of een gedeeldte van de vastgestelde werken niet laat 

5. Betalingen dienen te gebeuren op de door  R.D.G-TEAM  aangegeven uitvoeren dan verbindt hij er zich toe ons schadeloos te stellen voor al

bankrekening of op haar zetel. Tenzij anders overeengekomen  dienen alle  onze uitgaven, onze werken en de gederfde winst, die geraamd wordt op 70% 

    betalingen te geschieden binnen de 8 dagen na factuurdatum. Door uw van het bedrag der werken of levering die werden afbesteld, onverminderd

facturen tijdig te betalen, vermijd u onnodige kosten. Bij laattijdige betaling zijn wij het bedrag op hogere schadevergoeding indien daarvan bewijs geleverd wordt 

 genoodzaakt een herinnering op te sturen, de aangetekende zending zal op kosten o.m. gelet op de eventuele specifieke fabricatie.

 van klant verhaaldt worden. Ook bij laattijdige betaling heeft R.D.G-TEAM het recht We behouden ons evenwel het recht voor de volledige uitvoering van het 

 de werken of levering te schorsen. Indien nodig kan R.D.G-TEAM intrest vragen van 10 % kontrakt te eisen onverminderd kosten waartoe we zouden

 op jaarbasis op vervallen facturen, alsook een forfaitaire gehouden zijn of reeds gedaan hebben

schadevergoeding van 10 % met een minimum van 100 euro 18. Opmetingen die afwijken van het plan zullen verrekend worden.

6. Bij niet onmiddelijke betaling vervalt de voorgestelde korting, indien die is 19. Plaatsing glas met kraan wordt altijd de prijs / uur aangerekend met een

gegeven bij ondertekening. minimum tarief van 3 uur, daarna elk bijkomende uur= prijs/uur x aantal uren

7. afbraakwerken die niet gedetailleerd staan in de offerte zijn niet in de 20. glasplaten die geplaatst zijn, staat geen garantie op glasbreuk na plaatsing.

prijs inbegrepen.  Herplaatsingskosten om welke reden dan ook is RDG-team niet verantwoordelijk, 

8. voorbereidingswerken om materialen zoals bv. Ramen, deuren, enkel tijdens de plaatsing van het glas tenzij anders is vermeld op offerte of mail.

veranda's enz…… te plaatsen die niet gedetailleerd vermeld staan  21. Ramen, deuren, veranda's enz… in hout dat niet behandeld zijn voor bepaalde 

in de offerte zijn niet in de prijs inbegrepen. reden op aanvraag door derde bv. Voor vergijzing enz… . Kan RDG-TEAM niet 

9. Afwerking van ramen, deuren, veranda's, enz….. Die niet gespecificeerd staan verantwoordelijk zijn voor de niet correcte werking van het materiaal

 in de offerte zijn niet in de prijs inbegrepen.  d.w.z slechte sluiting van de opgaande delen door kromtrekken,

10. Ingeval van schade aan de venstertabletten of andere schade bij het  silicone die niet blijft hechten, enz….

uitbreken van oude ramen, is deze ten laste van de cliënt. 22. Tekeningen en maatuitvoeringen zijn louter informatief en kunnen bij productie 

11. De waarborg is enkel geldig na volledige betaling van de factuur. Het worden aangepast door RDG zelf tenzij specifiek vermeld in offerte.

materiaal moet als een zorgzaam huisvader worden onderhouden. Draairichtingen van ramen en deuren zijn volgens binnenzicht en worden ook zo

Waarborg: 10 jaar op verkleuring van de profielen op voorwaarde besteld.

dat ze regelmatig gereinigd worden met zuiver water of met een 23. Korting voor contante betalingen worden NIET toegestaan.

niet agressief afwasmiddel. Garantie op andere werken worden vermeld 24. Indien voor het bestelde bouwprojet een verzekering van 10-jarige 

aanspraakelijkheid vereist is, dient u te melden bij het ondertkenen van het

contract en zal dit doorgerekend worden naar de klant.

                     Algemene verkoopsvoorwaarden 

Behoudens schriftelijke afwijkende bedingen zijn volgende voorwaarden van toepassing op alle

verkopen of aannemingen van R.D.G-TEAM




