
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 
   

1 Onze facturen zijn, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk door ons bevestigd en andersluidend beding, contant betaalbaar te 
Bornem. 

 
2 Klachten of bezwaren dienen ons binnen de acht dagen na levering of plaatsing of na ontvangst van de factuur per 

aangetekende brief te bereiken om in aanmerking te kunnen genomen worden. 
 

3 Tenzij anders vermeld worden de goederen afgehaald in de winkels van Topfloor, Lodderstraat 18 te Bornem of Vlasmarkt 18 
te Dendermonde. 

 
4 De goederen dienen onmiddellijk betaald te worden bij afhaling of na voltooiing van de werken. Het bedrag van de facturen 

dat niet integraal betaald is binnen de 30 dagen na factuurdatum, zal, van rechtswege en zonder dat hiervoor een aanmaning 
nodig is, met 20% verhoogd worden als forfaitaire vergoeding met een minimum van 50 €. Daarenboven zal van rechtswege 
en zonder dat hiervoor een aanmaning nodig is, een nalatigheidintrest van 1,5 % per maand verschuldigd zijn. 

 
5 Het stilzwijgend aanvaarden van onze factuur geldt tevens als aanvaarding van onze verkoops- en uitvoeringsvoorwaarden. 

 
6 De goederen blijven onze eigendom zolang de klant de verschuldigde som niet volledig heeft voldaan, en dit zelfs indien de 

geleverde goederen bewerkt of verwerkt werden. Wij kunnen tot het wederhalen der leveringen beslissen zonder voorbericht 
indien de gestelde betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd. De verkrijger mag de verkochte goederen niet in pand geven 
en evenmin ander waarborgen verlenen, noch deze goederen voortverkopen zolang zij eigendom van Topfloor NV blijven. De 
klant moet ons onverwijld op de hoogte brengen van beslag, verbeurdverklaring en andere daden van bewaring of van 
beschikking vanwege derden. 

 
7 Bij gebeurlijke gerechtelijke invordering zijn enkel de rechtbanken van Mechelen bevoegd. 

 
8 De bepaalde leveringstermijn is enkel gegeven als inlichting en zonder waarborg van levering op de gestelde datum. Er wordt 

bij de overeenkomst aangenomen dat het verval van leveringstermijn volstrekt het contract niet vernietigt ten gunste van de 
klant en dat geen boete of schadeloosstelling voor verwijl, bij voormeld geval kan opgelegd worden aan Topfloor NV. 

 
9 De waarborg is deze gesteld door de door ons vertegenwoordigde fabrieken; deze beperkt zich tot het vervangen der 

gebrekkig bevonden materialen. De klant kan hiervoor in geen enkel geval schadeloosstelling vanwege ons bekomen. 
 

10 Het eigendomsrisico omtrent de goederen gaat over op de klant vanaf het ogenblik dat de goederen op diens terrein 
toekomen. 

 
11 Elke mededeling van de bouwheer betreffende de uitvoering van de werken zal slechts geldig zijn gegeven aan ons of onze 

afgevaardigde, die aangeduid werd om de leiding van of het toezicht op de werken uit te oefenen.  Indien aanvullende werken 
gedurende de werkzaamheden en voor de goede gang van zaken nuttig of noodzakelijk blijken, zullen ze in eigen beheer 
worden uitgevoerd, aangezien ze niet in het bestek opgenomen werden.  Het feit dat de bouwheer ze heeft laten uitvoeren 
moet uitgelegd worden als een stilzwijgend akkoord.  Zelfs in geval van absolute tegenspraak, zullen wij het bewijs van de 
eventuele door de bouwheer (of door de architect aan wie dit recht uitdrukkelijk wordt toegekend) bevolen wijzigingen, mogen 
leveren door andere rechtsmiddelen dan een geschrift van deze laatste. 

 
 

UITVOERINGSVOORWAARDEN 
 

1 De lokalen moeten volledig vrij zijn en voorzien van ramen en deuren, waarin het glas werd geplaatst. 
 
2 De opdrachtgever zorgt ervoor dat er een temperatuur heerst van minstens 18° C, 24 uur VOOR, TIJDENS, en minstens één 

week NA de plaatsing. 
 

3 De dekvloer moet perfect droog zijn (max. 2,5% vocht voor dekvloeren op basis van rijnzand-cement en 1% voor anhydriet), 
drukvast en vlak zijn. Een eventuele egalisatie is niet in de prijs begrepen. 

 
4 De nodige elektriciteit, water en hefmiddelen (lift) worden gratis ter beschikking gesteld. 

 
5 Het plaatsen van de vloerbekleding wordt beschouwd als een voltooiingswerk dat na alle andere werken, met inbegrip van 

schilder - of behangwerk, wordt uitgevoerd.  Eventuele beschadiging door derden kan ons niet ten laste worden gelegd. 
 

6 Eventuele bijkomende prestaties (verhuizen van meubelen, herstellen van de dekvloer e.d.) zullen in regie worden uitgevoerd 
volgens het in voege zijnde tarief van het N.C.B. 

 
7 Voor het plaatsen van plinten moeten de muren perfect gecementeerd zijn tot op de hoogte van de dekvloer. 

 
8 De meting zal gebeuren volgens de voorschriften van het N.C.B.  


