
CONDITIES BELTIMA.  
De goedkeuring van de offerte impliceert dat de klant zich akkoord verklaart met de algemene 
voorwaarden hieronder.  
  
 
1. Prijsofferte: Een prijsofferte is 30 dagen geldig tenzij anders aangegeven. 
 
2. Leveringstermijn: Opgegeven leveringstermijnen zijn benaderend en niet bindend. In 
geval van heirkracht of omstandigheden die ons de leveringen gedeeltelijk of onmogelijk 
maken, kunnen wij de leveringstermijnen verlengen of alle lopende bestellingen gedeeltelijk 
of geheel vernietigen zonder dat schadevergoeding kan verlangd worden voor vertraging in 
de levering of vernietiging van de levering. Leveringstermijnen kunnen door ons worden 
geschorst zolang er vervallen facturatie van dezelfde klant openstaat, ook als het andere 
werven betreft. 
 
3. Annulatie: In geval van annulatie van de bestelling van een standaardconstructie, zal de 
klant een vergoeding moeten betalen die overeenstemt met 1/3 van de prijs. Voor maatwerk 
zal de klant vergoeding moeten betalen die overeenstemt met 2/3 van de prijs.  
 
4. Plaats levering: De plaats van levering moet bereikbaar zijn voor onze bestelwagens, er 
mogen geen obstakels zijn zodat de goederen gebracht kunnen worden tot max.10m van de 
plaats van levering. Indien onze wagen(s) de straat en verkeer kan/kunnen blokkeren, dient 
de klant signalisatie aan te vragen bij de gemeente. De klant zal bij bestelling alle mogelijke 
problemen i.v.m. levering signaleren. Eventuele extra manipulatie door onvoorziene of niet 
gesignaleerde problemen zullen gefactureerd worden aan € 39/uur excl. BTW. Er dient 
steeds stroom op de werf aanwezig te zijn. 
 
5. Fundament: De klant zorgt voor de juiste fundamenten, indien de levering niet kan 
uitgevoerd worden naar behoren wegens toegangsproblemen of anderen, zullen de hierdoor 
extra gemaakte kosten aan de klant moeten gerekend worden. Aansluitingen van af- en 
toevoeren zijn niet voorzien. De klant brengt ons op de hoogte van eventuele ondergrondse 
leidingen. 
 
6. Prijzen: De opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en kunnen aangepast worden aan de 
fluctuaties van de grondstoffen. Alle prijzen zijn excl. btw tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
Lastenkohieren, bestekken, plannen e.d. van de klant zijn ons niet tegenstelbaar tenzij 
uitdrukkelijk anders overeengekomen en zonder afbreuk te doen aan onze algemene 
voorwaarden. 
 
7. Betalingsvoorwaarden: 1/3 voorschot bij de bestelling, 40% voorschot voor maatwerk, 
saldo bij levering. Voor bepaalde projecten kan hiervan afgeweken worden. Bij niet-betaling 
of laattijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een 
interest verschuldigd overeenkomstig de wet dd 2/8/2002 Betalingsachterstand Handels 
transacties alsmede een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 125 €. De 
kosten van betaling en invordering, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke zijn steeds 
ten laste van de koper. 
 
8. Eigendomsrecht: De geleverde koopwaar blijft eigendom van de verkoper tot volledige 
vervulling van alle huidige en toekomstige verplichtingen van de koper ten onzen opzichte. 
Indien de koper andere goederen met onze goederen verenigt of verwerkt, dan ontstaat voor 
ons een mede-eigendomsrecht op het nieuwe product in verhouding tot de waarde van onze 
daarin verwerkte goederen. Bij teniet gaan van de koopwaar ingevolge overmacht of toeval 
is de koper echter tot betaling van de prijs gehouden. 
 



9. Garantie: 2 jaar na datum van levering. De garantie is beperkt tot de vervanging of 
herstelling van het artikel en wordt hierdoor niet verlengd. De garantie is niet langer geldig in 
geval van verkeerd gebruik, of bij een interventie door een niet bevoegde persoon. De 
garantie telt ook niet voor schade veroorzaakt door problemen te wijten aan de fundamenten, 
verkeerde informatie van de klant of door het gebruik van verkeerd onderhoudsmateriaal. 
Schade door dieren, weersomstandigheden of dergelijke zijn ook niet gedekt door de 
garantie, alsook schade en gebreken ten gevolge van een uitdrukkelijke keuze van de klant 
of wijzigingen op verzoek van de klant die indruisen tegen het oorspronkelijk ontwerp of 
schade en gebreken ten gevolge van verkeerde maten of instructies doorgegeven door 
derden (architecten, andere aannemers,…) 
 
10. Onderhoud: De klant zorgt zelf voor het onderhoud. 

11. Btw-voet: De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie voor de btw-

voet. Indien de klant meedeelt dat de woning een ouderdom heeft die aanleiding geeft tot 

een verlaagde btw-voet, zal de factuur zo ook opgemaakt worden. Indien later zou blijken dat 

verkeerde informatie werd medegedeeld, is de klant aansprakelijk voor betaling van het 

aangerekende meerprijs (inclusief eventuele interesten en boetes en andere) 

12. Vergunningen: De klant is verantwoordelijk voor de naleving van stedenbouwkundige 

voorschriften en staat in voor de eventuele vergunningen. Bij gebrek hieraan zal de klant 

Beltima bvba steeds vrijwaren. 

13. Serres: De serres, zowel houten als smeedijzeren, zijn gebaseerd op authentieke 

planten- en bloemenserres en kunnen als dusdanig gebruikt worden. Men kan ook 

tuinmeubelen plaatsen en andere decoratie maar het zijn geen veranda’s. Ze zijn dus niet 

geïsoleerd en de glazen zijn overlappend (tenzij anders besteld) zodat er lucht kan passeren 

voor de planten en bloemen en eventuele condensatiedruppels naar buiten kunnen lopen. 

De stopverf/hechting wordt manueel aangebracht, de binnenzijde zal daarom nooit 100% 

gevuld zijn. Door de warmte kan er soms nog hars door de verf uit het hout komen. Dit is 

eenvoudig af te wassen. 

14. Foto’s: De klant geeft Beltima bvba toestemming om foto’s van de uitgevoerde werken  

te gebruiken voor commerciële en publicitaire doeleinden zonder dat daarvoor een 

vergoeding aan de klant verschuldigd is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

15. Rechtsbevoegdheid:  Enkel Belgisch recht is van toepassing en enkel de rechtbanken 

van Antwerpen zijn bevoegd bij desgevallende geschillen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


