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ALGEMENE VOORWAARDEN 

 
Artikel 1:TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Deze algemene voorwaarden gelden op alle overeenkomsten met SVE WINDOW TINTING, 
niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op de documenten van de opdrachtgever en met 
uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever. Door het aangaan van de overeenkomst met 
SVE WINDOW TINTING erkent de opdrachtgever van de algemene voorwaarden van SVE 
WINDOW TINTING te hebben kennis genomen en deze te hebben aanvaard.  
 
SVE WINDOW TINTING houdt zich uitdrukkelijk het recht voor de algemene voorwaarden op ieder 
moment te wijzigen. Iedere wijziging zal worden meegedeeld aan de opdrachtgever die, behoudens 
schriftelijk protest binnen de 8 dagen na de mededeling, wordt geacht kennis te hebben genomen 
van de wijzigingen en de wijzigingen te hebben aanvaard. 
 
 

Artikel 2: OVEREENKOMST EN OFFERTE 
 
Offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door 
een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen 
van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige 
werkzaamheden.  
 
SVE WINDOW TINTING behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, mits eenvoudige 
kennisgeving, haar prijzen te verhogen, na aanbieding of bevestiging van de opdracht. In geval van 
dergelijke prijsverhoging binnen de maand na bestelling, heeft de opdrachtgever het recht om bij 
aangetekende brief de overeenkomst te ontbinden, mits de opdrachtgever dit doet binnen de 10 
dagen na het versturen door SVE WINDOW TINTING van de kennisgeving tot prijsverhoging. De 
opdrachtgever dient in dit geval de reeds door SVE WINDOW TINTING gemaakte kosten te 
vergoeden. 
 
Wijzigingen in de werkzaamheden of bijkomende werkzaamheden die niet opgenomen zijn in de 
offerte, maar door SVE WINDOW TINTING noodzakelijk geacht of door de opdrachtgever gevraagd, 
kunnen met alle middelen van recht worden bewezen. Alle wijzigingen of bijkomende werken die niet 
opgenomen zijn in de offerte, mogen door SVE WINDOW TINTING extra gefactureerd worden. 
 
Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is de 
opdrachtgever gehouden SVE WINDOW TINTING schadeloos te stellen. Deze schade wordt 
forfaitair begroot op 30 % van de overeengekomen totaalprijs, onverminderd het recht van SVE 
WINDOW TINTING om de werkelijke schade aan te tonen. 
 
SVE WINDOW TINTING heeft het recht om de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde, 
met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen in de volgende gevallen: 
 
1. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft bij de (tijdige) nakoming van één van zijn verplichtingen 
voortspruitend uit de overeenkomst. 
2. Bij staking van betaling/faillissement door/van de opdrachtgever. 
3. Bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de opdrachtgever. 
4. Indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de opdrachtgever. 
 
In geval van niet – naleving door SVE WINDOW TINTING van haar verbintenissen, heeft de 
opdrachtgever recht op een vergoeding, dit overeenkomstig de regels van gemeen recht. Hij is 
eveneens gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst te vorderen. 
 
 

Artikel 3: BETALINGSMODALITEITEN 
 
Alle facturen dienen contant te worden betaald bij de aflevering, tenzij anders werd 
overeengekomen. De betaling is steeds eisbaar te Waregem, op de zetel van SVE WINDOW 
TINTING. 
 
De opdrachtgever erkent het recht van SVE WINDOW TINTING om de wagen enkel af te leveren, 
na uitvoering van de betaling die verschuldigd is voor de uitgevoerde werken. 
 
Bij niet-betaling op de vervaldag van de factuur begint van rechtswege en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling een intrest te lopen aan 12% vanaf de factuurdatum op elk verschuldigd 
factuurbedrag. Daarbovenop wordt een forfaitaire schadevergoeding aangerekend van 12%, met 
een minimum van 125,00 EUR. 
 
Indien een betaling in schijven uitdrukkelijk wordt overeengekomen, dan wordt het openstaand saldo 
van rechtswege volledig opeisbaar, vermeerderd met intrest en schadebeding, bij niet of niet-tijdige 
betaling van één der schijven. 
  
Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van deze algemene voorwaarden. 
 
De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding 
van de factuur.  
 
Ingeval van niet akkoord met de factuur, moet deze schriftelijk worden geprotesteerd per 
aangetekend schrijven binnen de 15 dagen na ontvangst van de factuur. Zo niet wordt de 
opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard. 
 
Uitblijven van betaling op de vervaldag van één factuur heeft tot gevolg dat alle nog te vervallen 
facturen eisbaar worden. 
 
Uitblijven van betaling op de vervaldag van één factuur heeft tevens tot gevolg dat SVE WINDOW 
TINTING gerechtigd is de uitvoering van de werken op te schorten tot de gehele betaling van de 
factuur. 
 
 

ARTIKEL 4: UITVOERING EN LEVERING 
 
De door SVE WINDOW TINTING aanvaarde uitvoerings- en leveringstermijnen zijn slechts als 
benaderend te beschouwen. SVE WINDOW TINTING verbindt er zich in elk geval toe de 
overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren, rekening houdende met de concrete 
omstandigheden. Eventuele laattijdigheid, indien niet werkelijk onredelijk en uitsluitend aan SVE 
WINDOW TINTING te wijten, kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of 
tot het verschuldigd zijn van schadevergoeding.  
 
Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt en SVE WINDOW TINTING er toe dwingt 
de werken tijdelijk of definitief stil te leggen, zal hoe dan ook als een geval van overmacht worden 
beschouwd, zo onder meer (maar niet limitatief) ongevallen, branden, oorlogen en hun gevolgen, 
slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen 
en moeilijkheden inzake transport, import en exportbeperkingen, … die zich bij SVE WINDOW 
TINTING of haar leveranciers voordoen.   
 
Ook alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar en 
onvermijdbaar waren/zijn en die de uitvoering van de overeenkomst (financieel of op elke andere 
mogelijke manier) zwaarder/moeilijker zouden maken dan normaal voorzien, zullen worden 
beschouwd als gevallen van overmacht. Deze omstandigheden geven SVE WINDOW TINTING het 
recht om de herziening of ontbinding van de overeenkomst aan te vragen. 
 
De tijdelijke opschorting van de werken door gevraagde wijzigingen/overmacht, brengt tevens van 
rechtswege en zonder schadevergoeding met zich mee dat de oorspronkelijk voorziene uitvoerings- 
en afleveringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te 
vermeerderen met de termijn die nodig is om de werken weer op te starten. 

 
 
De definitieve onmogelijkheid omwille van overmacht om de werken uit te voeren/af te leveren 
brengt met zich mee dat SVE WINDOW TINTING de overeenkomst kan ontbinden zonder dat de 
opdrachtgever zich kan beroepen op enige schadevergoeding en/of verbrekingsvergoeding lastens 
SVE WINDOW TINTING. 
 
De aflevering geschiedt op het ogenblik dat de wagen de werkplaats – waar de werkzaamheden 
werden uitgevoerd – van SVE WINDOW TINTING verlaat.  
 
 

ARTIKEL 5: WAARBORG EN AANSPRAKELIJKHEID 
 
De uitgevoerde werken dienen bij de aflevering onmiddellijk te worden gecontroleerd door de 
opdrachtgever. Eventuele opmerkingen of zichtbare gebreken dienen schriftelijk te worden 
meegedeeld, bij gebreke waaraan SVE WINDOW TINTING elke klacht als niet-ontvankelijk mag 
beschouwen en partijen het er over eens zijn dat het geleverde materiaal en de plaatsing ervan geen 
zichtbaar gebrek hebben. 
 
Verdere werken door derden aan, onder of boven de door SVE WINDOW TINTING uitgevoerde 
werken, mogen slechts gebeuren na de aflevering. In elk geval vervalt dan de waarborg die SVE 
WINDOW TINTING normalerwijze biedt. 
 
De in de werkplaats van SVE WINDOW TINTING gestationeerde voertuigen zijn niet verzekerd 
tegen diefstal, brand of schade. Deze voertuigen worden bestuurd onder de verantwoordelijkheid 
van de opdrachtgever. Indien het voertuig binnen de 24 uur na het beëindigen van de werken niet is 
afgehaald, kan een vergoeding van 20,00 EUR per dag geëist worden, zonder dat de SVE WINDOW 
TINTING enige verantwoordelijkheid voor bewaking aanvaardt, dit onverminderd het recht van SVE 
WINDOW TINTING om haar hogere schade te bewijzen. 
 
SVE WINDOW TINTING biedt een waarborg van 1 jaar te rekenen vanaf de aflevering van de 
werken voor lichte, verborgen gebreken. Op straffe van verval van de aansprakelijkheid van SVE 
WINDOW TINTING, moeten de gebreken door de opdrachtgever worden meegedeeld per 
aangetekend schrijven binnen de maand vanaf de ontdekking ervan of vanaf de dag waarop het 
bekend had moeten zijn. SVE WINDOW TINTING zal in geen geval tot vrijwaring van verborgen 
gebreken gehouden zijn wanneer de uitgevoerde werken niet integraal betaald zijn volgens de 
geldende betalingsvoorwaarden. 
 
In afwijking van het voorgaande lid, biedt SVE WINDOW TINTING een waarborg van onbeperkte 
duur op de plaatsing van de folie. Deze waarborg geldt enkel voor de opdrachtgever zelf én vervalt 
wanneer de opdrachtgever zijn voertuig overdraagt aan een derde. 
 
De opdrachtgever bezorgt de nodige aankoopbewijzen indien hij zich wenst te beroepen op de door 
SVE WINDOW TINTING geboden waarborg. 
 
De waarborg door SVE WINDOW TINTING verstrekt, is beperkt tot de herstelling of kosteloze ruil 
van de onderdelen die als defect erkend werden, het werkloon niet inbegrepen en met uitsluiting van 
alle andere schadevergoedingen. De vervangen onderdelen worden opnieuw eigendom van SVE 
WINDOW TINTING. Voor gebreken die het gevolg zijn van slijtage, externe invloeden, ondeskundig 
gebruik is SVE WINDOW TINTING nooit aansprakelijk. SVE WINDOW TINTING is nimmer 
aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade. 
 
De  waarborg van SVE WINDOW TINTING met betrekking tot de geleverde en gebruikte producten 
is steeds beperkt tot de door de fabrikant verstrekte garantievoorwaarden.  
 
Er wordt een fabrieksgarantie van 10 jaar gegeven op eventuele verkleuring van de folie. Deze 
waarborg geldt enkel voor de opdrachtgever zelf én vervalt wanneer de opdrachtgever zijn voertuig 
overdraagt aan een derde. 
 
Tussenkomst in waarborg heeft niet als gevolg dat de waarborg wordt verlengd. 
 
Het melden van klachten geeft de opdrachtgever niet het recht om de betaling van de prijs uit te 
stellen of op te schorten, zelfs niet gedeeltelijk. De opdrachtgever heeft evenmin het recht om de 
volledige bestelling of levering te annuleren. 
 
 

ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD 
 
De materialen en goederen die verkocht/geleverd werden in het kader van de overeenkomst blijven 
eigendom van SVE WINDOW TINTING, zelfs na incorporatie. De opdrachtgever is er slechts de 
houder van tot de prijs (inclusief intresten en kosten) volledig betaald is. De opdrachtgever heeft een 
zorgplicht met betrekking tot de geleverde/verkochte materialen/goederen die onder het 
eigendomsvoorbehoud vallen. 
 
SVE WINDOW TINTING mag zonder toestemming van de opdrachtgever de materialen weer 
losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de opdrachtgever al zijn 
schulden aan SVE WINDOW TINTING gedelgd heeft. Tot dan is het de opdrachtgever uitdrukkelijk 
verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden of te bezwaren met enig 
zekerheidsrecht. 
 
Bij een beroep op het eigendomsvoorbehoud houdt SVE WINDOW TINTING zich het recht voor de 
betaalde voorschotten te houden ter vergoeding van de geleden schade. 
 
Wanneer SVE WINDOW TINTING dit eigendomsvoorbehoud uitoefent, brengt hij de opdrachtgever 
hiervan op de hoogte per aangetekende brief.  
 
 

ARTIKEL 7: BEVOEGDHEID 
 
Alle betwistingen betreffende de overeenkomst, alsook alle vorderingen tot betaling door SVE 
WINDOW TINTING ingesteld, behoren enkel tot de bevoegdheid van de afdelingen van de 
rechtbanken of het vredegerecht bevoegd voor de plaats van de uitbatingszetel van SVE WINDOW 
TINTING. 
 
In de verhouding tussen SVE WINDOW TINTING en de opdrachtgever is enkel het Belgisch recht 
van toepassing. 
 
 

ARTIKEL 8: NIETIGHEID 
 
De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van deze voorwaarden brengt geenszins de 
nietigheid van de andere voorwaarden of van de overeenkomst met zich mee. 

 
 


