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1. Toepasselijkheid 

Deze verkoops-, leverings, en aannemingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, 
leveringen en te verlenen diensten door ROOFERS, J&L algemene dak- en gevelwerken Putman 
BVBA, met zetel te 2300 Turnhout, Steenweg Op Oosthoven 87. 

2. Totstandkoming van de overeenkomst 
Bestellingen, overeenkomsten en verbintenissen verplichten ROOFERS slechts indien deze 
schriftelijk werden bevestigd. 
De opdrachtgever wordt geacht de wettelijke vereiste vergunningen te bezitten voor de uitvoering 
van de werken waartoe hij opdracht heeft en zulks volgens de wetten en voorschriften van het 
betrokken rechtsgebied. 
Alle schade aan ROOFERS betrokken door het niet in orde zijn van de vergunningen, zal door de 
opdrachtgever integraal aan ROOFERS worden vergoed. 

3. Prijs 
Behoudens en andersluidend beding, zijn de facturen betaalbaar binnen de 14 dagen na 
factuurdatum en dit op de plaats en rekening van de onderneming zijnde BE50 7310 3457 5118. 
Er kan ten alle tijden een voorschot gevraagd worden op de levering van goederen en op de 
uitvoering van werken, ongeacht de aard van de levering en de uit te voeren werken.  
Het niet-betalen van en factuur geeft aan ROOFERS het recht de lopende verkoops-, leverings-, 
en aannemingsovereenkomsten te verbreken lastens de opdrachtgever waarbij door de 
opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding zal verschuldigd zijn gelijk aan 20% van het saldo 
van de verkoopprijs, leveringsprijs of de aannemingssom.  
Bij wanbetaling van een factuur of van gelijk welke vervallen som, worden ook alle andere nog niet 
vervallen bedragen opeisbaar. 
Wanneer op aanvraag van de opdrachtgever een werk dient uitgesteld te worden ten overstaan 
van de overeenkomende termijn, heeft ROOFERS het recht deze goederen en/of werken reeds 
aan te rekenen.  
Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswegen en zonder ingebrekestelling, 
een intrest verschuldigd op het nog openstaande bedrag ten behoeve van 10% per jaar, evenals 
een bijkomende schadevergoeding, conventioneel en forfaitair vastgelegd op 10% van het 
onbetaald gebleven bedrag met een minimum van 100,00€. 
prijzen zijn steeds onder voorbehoud en richtinggevend. Bij tariefwijziging is ROOFERS bevoegd 
de prijzen aan te passen aan het nieuwe tarief. 

4. Annulering 
Ingevolge van annulering van de bestelling of in geval van ontbinding van de overeenkomst 
lastens de opdrachtgever, zal deze forfaitaire schadevergoeding van 30% verschuldigd zijn, op de 
waarde van de bestelling, aan ROOFERS. 
Reeds volledig uitgevoerde werken zullen volledig worden aangerekend. Tevens blijft het reeds 
betaalde voorschot verworpen. 

5. Leverings- en uitvoeringstermijnen 
de leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel ter inlichting aangeduid en zijn geenszins 
bindend voor ROOFERS en kunnen bijgevolg geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding 
nog een annulering. 
De leveringstermijnen worden in ieder geval verlengd indien de koper/opdrachtgever de nodige 
inlichtingen, maten en/of goedkeuring van de plannen nalaat en over te maken in geval van 
overmacht en moeilijkheden bij de bevoorrading van grondstoffen in de vertraging bij het transport 
en dergelijke gevallen.  
De leverings- en uitvoeringstermijnen worden eveneens verlengd indien de betalingsvoorwaarden 
niet worden nageleefd. Elke vertraging in het overmaken van een voorschot, leidt zonder verder 
bericht tot een evenredige verlenging van de leverings- en uitvoeringtermijnen.  

6. Klachtenbeding 
Klachten moeten schriftelijk worden ingediend binnen de 5 werkdagen na het verzenden van het 
factuur, dan wel uitvoering van de werken, om als ontvankelijk te kunnen worden beschouwd.  

7. Bevoegdheidsbeding 
Het Belgisch recht is altijd van toepassing op elke overeenkomst gesloten met ROOFERS. Enkel 
de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement TURNHOUT is bevoegd om uitspraak te doen 
over elk geschil, elke vordering, elke interpretatie of uitvoering van de overeenkomst en de huidige 
algemene verkoopsvoorwaarden. 

8. Garantie 
Iedere opdrachtgever heeft recht op 10 jaar garantie uitgezonderd op herstellingswerken.  
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