
Algemene voorwaarden TECHNEUTJENS BV 
 

ALGEMEEN 
De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 
overeengekomen offertes, facturen en leveringen uitgaande van 
TECHNEUTJENS BV voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk is 
van afgeweken. 
Ondertekening van elke offerte impliceert de uitdrukkelijke 
aanvaarding van de algemene voorwaarden. 
Voor wat bouwtechnische opdrachten betreft, gelden naast 
onderstaande voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, enkel de 
specifieke voorwaarden vermeld op de overeenkomst, of bij gebrek 
hieraan de meest gebruikelijke in elke sector. 

PRIJZEN – OFFERTES 
TECHNEUTJENS BV  is slechts gebonden door een schriftelijke order, 
behoorlijk ondertekend door de betrokken partijen.  
Een voor akkoord ondertekende offerte is een bindende 
overeenkomst en heeft de wettelijke waarde van een contract. 
Prijsoffertes zijn bindend tot 30 dagen na offertedatum. 
Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW. 
Indien de inkoopprijs gewijzigd wordt vóór de facturatie van het saldo 
van de prijs aan de klant, wordt de prijs van de nog te factureren 
werken overeenkomstig aangepast. In afwijking van art. 1793 BW, 
kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen. 
De markt van de zonnepanelen is zeer onderhevig aan allerlei 
veranderingen. Wanneer bepaalde materialen die beschreven staan 
in de offerte, niet meer geleverd kunnen worden, zal TECHNEUTJENS 
BV alle nodige inspanningen leveren om gelijkwaardige materialen 
aan te bieden. Betreffende het vermogen van de zonnepanelen, zal 
TECHNEUTJENS BV hierbij garant staan dat het totale vermogen van 
de installatie steeds minimaal wordt geleverd. 

VERBREKING OVEREENKOMST 
De klant heeft het recht de overeenkomst te verbreken op 
voorwaarde dat zij TECHNEUTJENS BV vergoedt voor al haar 
uitgaven, al haar arbeid en alles wat zij bij die aanneming te winnen 
had. Partijen komen een forfaitaire schadevergoeding voor 
winstderving, exclusief uitgaven en arbeid, overeen van 30% van de 
overeengekomen prijs, onder voorbehoud van het recht in hoofde van 
TECHNEUTJENS BV om een hogere schadevergoeding te vorderen.   
             ONTBINDING OVEREENKOMST 
In alle gevallen waarin de overeenkomst ten laste van de andere partij 
ontbonden wordt, zal de in gebreke blijvende partij aan de wederpartij 
een schadevergoeding betalen die forfaitair vastgesteld wordt op 
30% van de overeengekomen prijs, onder voorbehoud van het recht 
in hoofde van die wederpartij om een hogere schadevergoeding te 
vorderen.  

LEVERING EN UITVOERINGSTERMIJN 
De leverings- of uitvoeringsvoorwaarden hebben slechts een 
benaderende waarde.  Eventuele latere levering of uitvoering kan in 
geen enkel geval aanleiding geven tot ontbinding van de 
overeenkomst, tot het eisen van een schadevergoeding of tot 
weigering van betaling. TECHNEUTJENS BV is niet verantwoordelijk 
voor de vertraging in de levering van de materialen door haar 
leveranciers. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de goederen 
vanaf het moment dat ze geleverd zijn op het leveringsadres.  Schade 
aan, of diefstal van, toevertrouwde goederen, plaatsingsmaterialen of 
gereedschappen kan bijgevolg gefactureerd worden aan de klant. 
De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk 
kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan zullen de 
rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het 
tijdsverlies ten laste van de opdrachtgever worden gelegd, zonder 
voorafgaande ingebrekestelling. De werf moet steeds goed 
toegankelijk zijn. Als dat niet het geval is en TECHNEUTJENS BV de 
werf moet opruimen om haar opdracht te kunnen uitvoeren, dan zal 
de opdrachtgever deze werken in regie vergoeden. Water en 
elektriciteit worden gratis ter beschikking gesteld door de 
opdrachtgever. Alle door TECHNEUTJENS BV uit te voeren boringen 
en breekwerken vallen onder de verantwoordelijkheid van de 
opdrachtgever. 

KLACHTEN 
Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten binnen een termijn van 8 
dagen  na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. 
Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd. 

BETALING 
Facturen zijn contant betaalbaar, of binnen de 30 dagen na 
factuurdatum. 
Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn 
levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de 
geleverde prestaties. 
Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag wordt, zonder 
voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege, verhoogd met 
een conventionele intrest die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald 
in art. 5 Wet Betalingsachterstand +3% en die minimum 12% zal 
bedragen en een forfaitaire schadevergoeding voor de 
invorderingskosten, met uitsluiting van de gerechtelijke 
invorderingskosten, van 10% en die minimum 50,00 EUR per factuur 
zal bedragen. Laattijdige betaling of het uitblijven ervan leidt ertoe dat 

TECHNEUTJENS BV het recht heeft de uitvoering van haar 
verbintenis op te schorten tot op het ogenblik van algehele betaling, 
inclusief intresten en schadevergoeding, en leidt ertoe dat eventuele 
uitvoeringstermijnen voor TECHNEUTJENS BV zijn opgeschort, 
zonder dat de opdrachtgever enig recht heeft op een 
schadevergoeding.  
Alle bezwaren en/of opmerkingen m.b.t. de aangeboden facturen 
dienen schriftelijk en aangetekend uiterlijk 8 dagen na facturatiedatum 
gemeld te worden. 

EIGENDOMSVOORBEHOUD 
De geleverde materialen blijven eigendom van TECHNEUTJENS BV 
totdat deze volledig betaald zijn. 
Bij niet betaling, ook in geval van faillissement, heeft TECHNEUTJENS 
BV het recht de goederen terug te halen zonder dat enige 
gerechtelijke tussenkomst nodig is, onverminderd het recht op 
vergoeding van het geleden verlies.  

OVERMACHT 
Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de 
normale uitvoering van de verplichtingen van TECHNEUTJENS BV, of 
die TECHNEUTJENS BV dwingt tijdelijk of definitief de werken stil te 
leggen, wordt beschouwd als overmacht.  
Overmacht schorst van rechtswege de uitvoeringstermijn, en 
verplicht TECHNEUTJENS BV tot geen enkele schadevergoeding aan 
de opdrachtgever.   

AUTEURSRECHTEN 
Het is verboden de door TECHNEUTJENS BV verstrekte prijslijsten, 
brochures, folders, afbeeldingen of technische gegevens, voor welk 
doel dan ook, geheel of gedeeltelijk over te nemen of te 
vermenigvuldigen zonder de uitdrukkelijke toestemming hiervoor.   

VERANTWOORDELIJKHEID 
TECHNEUTJENS BV is ten aanzien van de opdrachtgever slechts 
aansprakelijk voor haar opzet, haar zware fout of voor die van haar 
aangestelden of, behoudens overmacht, voor het niet-uitvoeren van 
de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst 
uitmaken.  TECHNEUTJENS BV is daarbij echter nooit aansprakelijk 
voor onrechtstreekse schade. Indien TECHNEUTJENS BV aan de 
opdrachtgever een FlexBox van LIFEPOWR NV levert en deze bij de 
opdrachtgever installeert, dan staat zij alleen in voor de goede 
werking van de geleverde Flexbox op het moment van levering en 
installatie, dit uitgezonderd de vrijwaring voor verborgen gebreken 
van de geleverde Flexbox. Om de goede werking van de geleverde 
Flexbox na de levering en installatie te waarborgen, zal de 
opdrachtgever met Lifepowr rechtstreeks een overeenkomst sluiten. 
TECHNEUTJENS BV staat nooit in voor de juistheid van de op basis 
van de Flexbox en diensten van Lifepowr NV gegenereerde adviezen 
of acties. 

GARANTIE 
De garantie op de gebruikte onderdelen beperkt zich tot de 
garantievoorwaarden van de desbetreffende fabrikant en/of 
invoerder. 
            PRIVACY 
Indien in het kader van de uitvoering van de overeenkomst 
persoonsgegevens van werknemers of aangestelde van 
TECHNEUTJENS BV,  worden meegedeeld (naam, contactgegevens, 
functie) verbindt de klant zich ertoe om deze gegevens enkel te 
verwerken in overeenstemming met de Belgische wet 30 juli 2018 
Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Europese 
Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De klant verbindt zich 
er verder toe de bepalingen van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen 
van wie hij de persoonsgegevens aan TECHNEUTJENS BV, 
overmaakt. TECHNEUTJENS BV, verwerkt de persoonsgegevens in 
overeenstemming met haar privacyverklaring, die beschikbaar is op 
http://www.techneutjens.be/ 

        NIETIGHEID 
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, 
zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. 

TOEPASSELIJK RECHT 
De overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk 
van toepassing zijn, worden door het Belgisch recht beheerst.  
In geval van betwisting zijn alleen en uitsluitend de rechtbanken van 
Antwerpen, afdeling Mechelen of het vredegerecht van het kanton 
Mechelen, bevoegd. 

 

 


