
ALGEMENE VOORWAARDEN BV PROFALUX BRUGGE 

1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende 
overeenkomst, zijn alle facturen van BV PROFALUX BRUGGE 
beheerst door de hierna vermelde voorwaarden. De klant erkent 
kennis te hebben genomen van deze voorwaarden in al haar 
geschreven en gedrukte bepalingen. De klant erkent dat deze 
voorwaarden de integrale tekst uitmaken van het tussen partijen 
tot stand gekomen akkoord, en alle voorgaande mondelinge of 
schriftelijke voorstellen of afspraken, evenals elke andere 
mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan, vervangen en 
vernietigen. 

2. Offertes worden vrijblijvend opgemaakt en zijn gebaseerd op thans 

geldende waarden van materialen en diensten. Onze materialen 

worden gefactureerd aan de prijs geldig op de dag van bestelling 

van de materialen. BV PROFALUX BRUGGE heeft het recht om 

te allen tijde haar prijzen aan te passen om een stijging van haar 

eigen kosten te compenseren door onder andere volgende, niet-

limitatief, opgesomde gevallen: een prijsstijging van de 

grondstoffen, goederen of diensten nodig om de goederen te 

produceren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een stijging 

van de personeelslasten, volumetekorten, onverwachte 

gebeurtenissen waarover BV PROFALUX BRUGGE redelijkerwijs 

geen controle heeft en die de uitvoering van de overeenkomst door 

BV PROFALUX BRUGGE bemoeilijken. 

3. De klant zal zijn prestaties onder geen enkel beding kunnen 

opschorten omwille van welke reden dan ook.  

4. Bij de eenzijdige beëindiging  door de klant van de aan BV 

PROFALUX BRUGGE toevertrouwde opdracht, hetzij voor of 

tijdens de uitvoering van de werken, is de klant conform artikel 

1794 BW gehouden om BV PROFALUX BRUGGE integraal 

schadeloos te stellen voor alle kosten, materialen, arbeid en alles 

wat BV PROFALUX BRUGGE had kunnen winnen, hetgeen 

forfaitair wordt begroot op 30% van de niet uitgevoerd werken. In 

het geval de werkelijke schade hoger ligt, kan BV PROFALUX 

BRUGGE steeds opteren om de werkelijke geleden schade 

terugvorderen. 

5. Indien de volledige bestelling van het buitenschrijnwerk niet binnen 

een termijn van 16 werkende weken na definitieve opmeting 

geleverd en/of geplaatst kan worden door uitstel van de klant, zal 

de klant geacht worden stockagekosten van € 5/dag te betalen, 

alsook het totaalbedrag van de bestelde goederen exclusief 

plaatsing.   

6. Eigendomsoverdracht betreffende geleverde goederen en werken 
geschiedt slechts en uitsluitend bij de algehele betaling van zowel 
de hoofdsom als de verschuldigde intresten, schadebedingen en 
kosten. Tot zolang is het de klant verboden de goederen in pand 
te geven, of hun vrije beschikking door één of andere gestelde 
zekerheid te beperken of teniet te doen ten nadele van BV 
PROFALUX BRUGGE. De door de artikelen 1788 en 1789 van het 
Burgerlijk Wetboek beoogde overdracht van risico's vindt plaats 
naarmate de uitvoering van de werken of de levering van de 
materialen, goederen of installaties vordert. De klant erkent 
uitdrukkelijk dat BV PROFALUX BRUGGE over een 
revindicatierecht beschikt dat in de ruimste zin van de door wet en 
reglementen voorziene mogelijkheden kan uitgeoefend worden. 

7. Facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. 
Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van 
rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele 
intrest verschuldigd van 12 % per jaar. In geval van laattijdige 
betaling zal tevens van rechtswege en zonder enige 
ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd 
zijn van 10% op het openstaand factuurbedrag, met een minimum 
van 125,00 euro. 

8. 30% van het offertebedrag wordt gefactureerd na de definitieve 
opmeting. Alle goederen gaan in productie na ontvangst van de 
eerste betaling. 60% van het offertebedrag wordt gefactureerd 
voor aanvang van plaatsing. Deze dient ten laatste de dag voor 
plaatsing overgemaakt. Bij niet betaling kunnen de werken niet 
aangevat worden. 10% van het offertebedrag dient betaald te 
worden na afronding van de werken. Indien de werken van 
Profalux Brugge niet tijdig afgerond kunnen worden door andere 
werken van derden, vervalt de regel van 10% facturatie en zal er 
een voorlopige eindfactuur opgemaakt worden exclusief de nog uit 
te voeren werken. Deze zullen na voltooiing van de werken 
afzonderlijk gefactureerd worden. Wanneer de goederen enkel 
geleverd of afgehaald worden, moeten die volledig voor 100% 
vereffend zijn bij levering of afhaling. 

9. Alle klachten omtrent de factuur en gebreken aan de uitgevoerde 
werken moeten binnen 8 dagen en bij aangetekend schrijven of 
per e-mail worden geformuleerd. Na verstrijken van deze termijn 
zijn klachten niet meer ontvankelijk. 

10. BV PROFALUX BRUGGE behoudt zich het recht voor haar 
prestaties op te schorten in geval van uitblijven van betaling, en 
kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor 
eventuele schade. 

11. Meerwerken en wijzigingen van de initiële opdracht, worden 
steeds uitgevoerd aan een uur- en tariefprijs van de gebruikte 
goederen. De klant erkent voorafgaandelijk geïnformeerd te 
hebben naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaart 
zich met deze akkoord tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken 
bij overeenkomst.  

12. De uitvoeringstermijn wordt uitgedrukt in werkdagen. Als 
werkdagen worden niet aangerekend, de zaterdagen, zondagen, 
wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de dagen 
waarop weersomstandigheden of gevolgen daarvan het werk 
gedurende tenminste vier uur onmogelijk maken of zouden maken. 
De meegedeelde uitvoering- en leveringstermijnen zijn louter 
indicatief en binden BV PROFALUX BRUGGE niet. 

13. Omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze 
onvoorzienbaar waren, en die onvermijdbaar zijn, die de uitvoering 
van de overeenkomst zwaarder of moeilijker maken dan normaal 
voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. 
Ze geven BV PROFALUX BRUGGE het recht de herziening, 
schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst te 
vorderen. Indien zij BV PROFALUX BRUGGE dwingen de werken 
te onderbreken, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege 
geschorst voor de duur van de onderbreking, dit uiteraard te 
vermeerderden met de tijd nodig is voor het heropstarten van de 
werken. 

14. Op straffe van verval van de aansprakelijkheid van BV PROFALUX 
BRUGGE moeten de verborgen gebreken door de klant ter kennis 
worden gebracht binnen de maand vanaf de ontdekking ervan. 
Iedere rechtsvordering op die grond is maar ontvankelijk indien ze 
ingesteld wordt binnen een termijn van zes maanden volgend op 
de kennisname van het verborgen gebrek door de klant.. 
Beperkte kleurverschillen of beperkte verschillen inzake 
afmetingen geven geen aanleiding tot klachten en worden 
aanvaard door de klant. BV PROFALUX BRUGGE draagt geen 
verantwoordelijkheid indien de klant het glas ter bescherming 
afplakt met een papier of eender welke soort stof, en het glas barst 
ten gevolge van de warmte van de zon (thermische breuk). Bij 
levering of afhaling van de bestelde goederen is BV PROFALUX 
BRUGGE op geen enkele manier aansprakelijk voor schade 
geleden door plaatsing, alsook bij werken uitgevoerd door BV 
PROFALUX BRUGGE waarbij schade wordt geleden door derden 
die andere werken op de werf uitvoeren. 

15. Enkel de rechtbanken van het rechtsgebied waar de  
maatschappelijke zetel van BV PROFALUX BRUGGE is 
gevestigd, zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen in 
rechte. 
 

Enkel het Belgische recht is van toepassing. 


