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Algemene voorwaarden 

1. Onze bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de geldende lonen en materiaalprijzen. offertes en 

prijzen zijn steeds richtinggevend. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht om 

evenredige aanpassingen door te voeren. De door ons aanvaarde opdrachten zijn slechts bindend na 

ons schriftelijk akkoord. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van onze voorwaarden brengt 

niet de nietigheid van de andere bedingen van de overeenkomst mee. Onze bestekken worden 

opgemaakt op basis van de daarin vermelde hoeveelheden en zijn slechts als bindend aanzien voor 

zover de werkelijk geplaatste hoeveelheden overeenstemmen met deze in het bestek voorzien. 

Haarden; convector uitsparingen en andere hindernissen kleiner dan 3m² per stuk worden mee 

opgenomen in onze oppervlakte behandeling. 

2. In geval van annulatie van bestelling/opdracht behouden wij ons het recht voor een kost van 20% aan te 

rekenen van de voorziene opdracht, met een minimum van 500.00€ + btw en een maximum van 50.000€ 

+ btw, onverminderd ons recht een hogere schade te bewijzen. 

Bij annulatie van de bestelling of opdracht door de verkoper en indien de klant optreed als 'consument' in 

de zin op de wet van de handelspraktijken heeft hij recht op een schadevergoeding van 10% met een 

maximum van 750.00€. 

3. De leveringstermijnen (start van de werken) worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt. Vertraging in 

uitvoering van de opdracht geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de 

overeenkomst. Opgedragen wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de voor de wijziging 

overeengekomen leveringstijd door ons, buiten onze verantwoordelijkheid, wordt overschreden. 

4. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out e.d. niet in de mogelijkheid zijn de 

overeenkomst uit te voeren of af te werken, behouden wij ons het recht voor de voorzien opdracht niet 

verder te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. Wanneer de werken 

gehinderd worden als gevolg van beslissingen of fouten van de klant (zoals door gebrekkige coördinatie 

van ons werk met tussenkomst van derden) hebben wij zonder ingebrekestelling recht op 

termijnverlenging en op vergoeding van onze schade. Deze wordt forfaitair vastgesteld op 60€ per dag. In 

ernstige gevallen kunnen wij de overeenkomst als verbroken beschouwen ten laste van de klant.  

5. De klant moet de zichtbare gebreken inroepen binnen de acht dagen na levering en/of plaatsing. 

Gedurende één jaar na levering en /of plaatsing zijn wij aansprakelijk voor verborgen gebreken. Elke 

rechtsvordering op grond van verborgen gebreken is echter maar ontvankelijk mits ze ingesteld wordt 

binnen de zes maanden, na de dag dat de klant kennis kreeg van het gebrek. 

6. Worden niet beschouwd als een zichtbaar of verborgen gebrek: Lichte verschillen in kleur of textuur of 

het verkleuren van het hout het lakwerk, de normale werking van het hout. Schade aan het parket van 

alle aard tijdens of na de werken voor of na de oplevering ten gevolge van eender wat, gevallen objecten, 

lekkage, nieuw vocht, slecht of niet plaatsen van waterkering, plaatsen van  

stoffen vilten of correcte wielen onder verplaatsbare voorwerpen zijn de ten laste en de 

verantwoordelijkheid van de klant. Alle hieruit voorkomende schade is steeds ten laste van de klant. 

7. Bepaalde eigenschappen en verborgen gebreken van de te behandelen vloer, foutieve behandeling in 

het verleden of foutieve plaatsing, enz. kunnen er de oorzaak van zijn dat er zich degradaties voordoen of 

vlekken vormen, tijdens of na de renovatie, of dat er een andere  

onregelmatigheid aan de oppervlakte komt, waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen gehouden worden. 

Wanneer deze vlekken verkleuringen of andere gebreken kunnen verwijderd worden, of zeer sterk 

verminderd, door bijkomend werk, zal er een bijkomend bestek moeten opgemaakt worden. Bij de keuze 

van nieuw parket aan de hand van de staalborden, bestaat de mogelijkheid er in dat deze afwijken van 

het staalbord (knopen, kleur nuances, e.d.)  

8. Bij een gegronde klacht behouden wij ons recht voor te kiezen voor reparatie van het gebrek. Onze 

verantwoordelijkheid blijft in elk geval beperkt tot het herstellen van de gebreken, door onszelf of op onze 

kosten, zonder dat wij gehouden zijn tot enige andere prestatie of schadevergoeding. het indienen van 

een klacht schort de betalingsverplichtingen niet op. 

Wanneer wij als tussenpersoon fungeren, beperkt de waarborg op de door ons geleverde diensten zicht 

tot deze door ons uitgevoerd. 

 

 

Betalingsvoorwaarden. 

9. Bij aankoop nieuw parket  

Tenzij contractueel en schriftelijk anders overeen gekomen geschieden de betalingen als volgt. 

 1ste voorschotfactuur van 10% van de offerte. 

 2de voorschotfactuur totaal van 50% te voldoen bij aanvang van de werken. 

 Het saldo te voldoen bij het beëindigen van de werken. 

 

Bij renovatie parket  

Tenzij contractueel en schriftelijk anders overeen gekomen geschieden de betalingen als volgt. 

 1ste voorschotfactuur van 10% van de offerte. 

 2de voorschotfactuur totaal van 30% te voldoen bij aanvang van de werken. 

 Het saldo te voldoen bij het beëindigen van de werken. 

 

Bij aankoop van enkel materiaal 

Wordt er 21% btw verrekend op de producten, producten met een geopende verpakking worden niet 

terug genomen. Bij aankoop van parket worden er enkel volledige pakketten verkocht. Ongeacht het 

aantal m² en hoeveelheid per pak. Bij online bestellingen is de bestelling enkel definitief wanneer G&D 

Solutions deze bevestigd heeft per mail. En het bedrag dat te voldoen is gestort is op de rekening van 

G&D Solutions, en deze werkelijk ook op de rekening van G&D Solutions staat. Afhalen van materialen 

kan enkel gebeuren na afspraak, levering is mogelijk mits meerprijs en t.e.m. de eerste drempel. Alle 

extra kosten voor het lossen van de materialen zijn ten laste van de koper. 

Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de acht dagen na ontvangst bij 

aangetekend schrijven worden betwist. 

Ieder op zijn vervaldatum onbetaald gebleven bedrag, brengt van rechtswezen en zonder voorafgaande 

ingebrekestelling een intrest op gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met vier punten, ook bij het 

aanvaarden van een afbetalingsplan of van termijnen van respijt. Daarenboven wordt ieder op zijn verval 

berdrag onbetaald gebleven bedrag ten tillen van schadevergoeding van rechtswezen en mits 

voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met 15% met een minimum van 125€ en een maximum van 

2500€, zelfs bij een afbetalingsplan of een toekenning van termijnen van respijt. Het niet betalen op de 

vervaldag (van een gedeelte) van de factuur of van een gedeelte van het contract, maakt het saldo van 

alle rekeningen onmiddellijk opeisbaar. Daarenboven behouden wij ons het recht om verdere leveringen 

stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder 

voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen. 

Bestekkosten indien voorverzekering vragen wij bij het ter plaatse gaan onmiddellijk een vergoeding van 

50€ excl. btw, deze wordt uiteraard in mindering gebracht bij de uitvoering van de werken. 

De offerteprijzen zijn excl. 21% of 6% btw, bij aflevering van geldig attest: 

 ATTEST 6% IN DE BOUW. 

Geldigheid van een offerte staat op de offert vermeld, of indien anders schriftelijk is overeengekomen. Bij 

een algemene prijsopslag van meer dan 3% voor goederen of werk zal een nieuw prijsvoorstel 

voorgelegd worden. 

Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst 

eigendom, en is de klant er slechts houder van, Wij mogen zonder toestemming van de klant de 

goederen losmaken en terug meenemen. En de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van onze 

schade. Dit recht vervalt wanneer de klant al zijn schulden voldaan heeft. De klant wordt hiervan per 

aangetekend schrijven van op de hoogte gebracht, en geacht er kennis van te hebben genomen op de 

tweede werkdag na verzending.Technische Voorwaarden 

10. Indien nodig worden vochtmetingen altijd uitgevoerd door G&D Solutions / G&D Parket, en dit wanneer 

G&D Parket dit nodig acht. De prijs voor een vochtmeting bedraagt 120€/meting. 

Het meerwerk van vloercontactdozen, vloerspots of andere uitsparingen aller aard in het parket of plinten 

zullen aangerekend worden in het huidige dagtarief. Tenzij anders vermeld in de offerte.  

De leidingen allerhande die zich onder de te bekleden oppervlakten of in de muren bevinden. Dienen 

minstens op een diepte van 3cm te liggen, gemeten vanaf het te bekleden oppervlak. Indien dit niet het 

geval dient de klant ons hier schriftelijk van op de hoogte te stellen. En dit volgens een gedetailleerd plan. 

Indien aan deze voorwaarden niet voldaan is kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden. 

De plaatsen dienen volledig ontruimd te zijn en schoongemaakt (borstelschoon). Eventuele 

verplaatsingen van meubilair of iets dergelijks gebeuren op volledige verantwoordelijkheid van de klant. 

Eventuele schade die hier uit kan voorkomen zijn ten laste van de klant. Verplaatsen of het vrij maken 

van de ruimte waar de werken dienen  

uitgevoerd te worden gebeuren op basis van regie (werken per uur aan het huidig tarief De ruimten waar 

de werken dienen uitgevoerd te  

worden dienen te beschikken over de nodige nutsvoorzieningen zoals (verwarming, elektriciteit, licht, 

water) 

11. Parket mag enkel geplaatst worden indien de chappe-ondervloer niet meer dan 2 % vocht bevat en bij 

Anhydriet vloeren slechts 0.5 %.Er  

12. dient altijd een vochtscherm geplaatst te zijn onder de chape vloer. De Indien niet aanwezig dient de 

klant ons hiervan te informeren en dienen wij een vochtscherm bovenop de chape-vloer aan te brengen.  

klant dient ervoor te zorgen dat, in de ruimte waar parket ligt, de relatieve luchtvochtigheid steeds tussen 

45% en 65% RLV blijft. 

Bij het inkleuren van parket d.m.v. beitsen of oliën kunnen kleurnuances optreden, aan de kanten, en op 

plaatsen waar door obstakels als radiatoren e.d. het normaal schuren en behandelen bemoeilijkt wordt. 

De klant kan, indien mogelijk, op eigen initiatief en kosten deze voorwerpen laten verwijderen en terug te 

laten plaatsen om een beter resultaat te bekomen. Zaken die niet vermeld staan in de offerte en dienen 

uitgevoerd te worden (extra werk, eventuele verplaatsingen van meubilair of iets dergelijks gebeuren op 

volledige verantwoordelijkheid van de klant. Eventuele schade die hier uit kan voorkomen zijn ten laste 

van de klant. Verplaatsen of het vrij maken van de ruimte waar de werken dienen uitgevoerd te worden 

e.d. Deze gebeuren op basis van regie aan 48€/uur per persoon. Of wanneer anders vermeld en 

schriftelijk overeengekomen. Indien er extra materiaal of machines gebruikt worden zal dit ook in 

nacalculatie verrekend worden. 

13. Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken en vredegerecht van sociale zetel G&D Solutions bevoegd. 

 

 

 


