ALGEMENE PLAATSINGSVOORWAARDEN van F.Cras B.V.B.A. verder genoemd de Firma.:
1

Prijzen

1.1

Onze prijzen zijn gebaseerd op het feit dat :
- de ondergrond voldoende waarop de goederen gestockeerd worden draagkrachtig is. Bij levering moet een stabiele plaats worden
voorzien. Grondverzakking, schade aan beplanting, infrastructuur en ondergrondse leidingen vallen niet onder onze
verantwoordelijkheid.
- ondersteuning voor de ramen en deuren zit nooit in onze prijs vervat, tenzij anders wordt vermeld in de offerte en/of bestelling.
- de bouwplaats toegankelijk is voor onze vrachtwagens en ander rollend materieel.
- uitvoering van het werk tijdens normale werkuren.
- een stabiliteitsberekening indien nodig niet in bovenvermelde prijs inbegrepen is.
- er geen bijzondere Persoonlijke Beschermingsmiddelen vereist zijn bij uitvoering.
- indien giftige stoffen worden ontdekt zit dit niet in de prijs vervat.

1.2

Ten laste van de opdrachtgever :
- alle benodigde vergunningen en signalisaties en de hieraan verbonden kosten. Toestemming tot het betreden van terrein buren
en/of aanpalende gronden en gebouwen indien nodig. Indien van toepassing : parkeerverbod en/of toelating verkeersbelemmering.
Het parkeerverbod dient minstens van 07:00u tot 19:00u te lopen. Op uw vraag delen wij mede welke voertuigen ingezet worden
(lengte parkeerplaats). De Firma gaat er van uit dat alle hierboven omschreven zaken in orde zijn op de dag en tijd de werf
ingepland is. Kosten die ontstaan door het ontbreken van één dezer vergunningen worden aangerekend. Indien er enkele uren
vertraging zijn wordt dit aan € 50 per uur per voorziene arbeider aangerekend, indien er niet kan gestart worden die dag worden er
8 uren per voorziene arbeider gerekend. Ook extra transportkosten worden in rekening gebracht. Deze kosten zullen onmiddellijk
gefactureerd worden en zijn binnen de 7 dagen betaalbaar.

2

Bijkomende werken en aanpassingen

2.1

Uurtarief voor bijkomende werken : 50 €/uur per werknemer tijdens normale werkuren. Overuren, werken op zaterdag, zon- en
feestdagen worden verrekend met de in de sector gebruikelijke supplementen.
Transportkost vrachtwagen : 2,20€/km . Uurtarief chauffeur : 65€/uur.
Uurtarief werken met autolaadkraan : 100€/uur
Overuren, werken op zaterdag, zon- en feestdagen worden verrekend met de in de sector gebruikelijke supplementen
Uurtarief voor plaatsbezoeken zonder oorzaak bij de Firma : 75€/uur + kilometervergoeding van 2€/km. Overuren, werken op
zaterdag, zon- en feestdagen worden verrekend met de in de sector gebruikelijke supplementen

2.2

2.3

4

Schade – diefstal -verlies

4.1

Elk ongeval of schadegeval waarbij onze verantwoordelijkheid zou betrokken kunnen zijn, dient ons binnen de 24 uur schriftelijk
gemeld.
Indien onze arbeiders worden opgehouden door oorzaken eigen aan de opdrachtgever, worden deze uren aan regietarief
doorgerekend.
Indien er materiaal gestolen of verdwenen is, zal dit ten laste zijn van de opdrachtgever, ongeacht er een dader is gevonden of niet.
De opdrachtgever is dus verantwoordelijk voor het veilig opslaan van de geleverde goederen en materieel.

5

Geldigheidsduur offerte

5.1

De in deze offerte opgegeven prijzen blijven geldig tot 1 maand na offertedatum. Na deze datum kunnen de grondstofprijzen,
uurlonen en andere componenten verhogen. De in de offerte aangegeven prijs kan enkel aangehouden worden indien er voor het
verstrijken van deze maand, schriftelijk wordt gevraagd de prijs een extra maand aan te houden. Dit kan via email op adres
administratie@cras-f.com , per fax of per aangetekende zending.

6

Uitvoeringsperiode
Wij kunnen de werken aanvatten na bestelling en in overleg met onze planning.

7

Bestelling, facturatie en betaling

7.1

Iedere bestelling dient schriftelijk en minstens 12 weken vóór de voorziene plaatsingsdatum te gebeuren. Een leverdatum is slechts
definitief wanneer uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd door de Firma
Iedere afmelding dient schriftelijk te worden bevestigd en kan kosten met zich mee brengen.
De in deze offerte vermelde bedragen zijn exclusief BTW. BTW bedraagt 21 %, tenzij een ander tarief van toepassing is.
Voor aanvang kan een factuur opgesteld of een voorschot gevraagd worden à 30% van bedongen prijs die betaald moet worden
voor start van de werken. Saldo na montage.
Huurkost : facturatie per periode op het einde van de maand.
Betalingstermijn : 7 dagen na factuurdatum.
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