Algemene voorwaarden putboringen
1. Iedere opdracht veronderstelt het onderschrijven door
beide partijen van alle hieronder gestelde algemene
voorwaarden welke alleen van toepassing zijn met
uitdrukkelijke uitsluiting van de eventuele eigen
voorwaarden van de opdrachtgever, behoudens de
bijzondere voorwaarden welke uitdrukkelijk en schriftelijk
tussen partijen zouden zijn overeengekomen.
2. Onderhavige offerte heeft een geldigheidsduur van 6
maanden na datum. De in de offerte vermelde prijzen zijn
gebaseerd op de op datum in voege zijnde prijzen en
kosten. In geval van wijziging na vervaldatum, zullen deze
overeenkomstig worden aangepast.
3. De begindatum der werken zal bij benadering worden
vastgesteld en naar best vermogen worden gerespecteerd,
zonder dat uitstel hiervan wegens heirkracht of
onvoorziene omstandigheden, ter plaatse veroorzaakt
door eigen werk of op andere plaatsen, aanleiding kan
geven tot contractbreuk. Wachttijden onafhankelijk van
onze wil zullen in regie worden aangerekend.
4. Valt ten laste van de opdrachtgever:
- het bepalen van de plaats van de boring;
- het bekomen van de officiële toelatingen van zowel
privé-personen als van openbare instanties zowel voor het
bereiken van de plaats als voor het uitvoeren van de
opdracht;
- het toegankelijk maken van het terrein en van de
toegangswegen voor een vrachtwagen van 20 ton evenals
het legaliseren van het terrein rond de boorplaats;
- het plaatsen van de nodige verkeerstekens en
afsluitingen;
- het ter beschikking stellen aan de aannemer van water
en elektriciteit indien nodig;
- het zich veilig stellen t.o.v. derden tegen alle mogelijke
schade die kan voortvloeien uit het onttrekken van
grondwater;
- alle risico voor schade aangebracht aan onzichtbare
hindernissen zoals kabels, leidingen, tanks, en welke
andere voorwerpen ook die zich op de plaats der werken
bevinden. Bij het boren wijst de opdrachtgever de
plaatsen aan waar er geboord mag worden en houdt de
opdrachtgever rekening met de eventuele aanwezigheid
van nutsleidingen. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk
dat hij de wettelijke verplichtingen betreffende
nutsleidingen is nagekomen (raadplegings- en
lokalisatieplicht). De aannemer kan bijgevolg onder geen
beding aansprakelijk gesteld worden voor het beschadigen
van nutsleidingen zowel bij werken uitgevoerd op publiek
als op privaat terrein;
- het afvoeren van het voor het boren opgehaalde zand,
klei, steengruis en andere rest.
- het afwerken van de boorput met een waterdichte
toezichtkamer, putmond, deksel en eventuele waterteller;
- onder diens volledige verantwoordelijkheid, het
aanvullen van het boorgat na plaatsing van de filter en de
opvoerbuis met zand of met uit de put afkomstig
materiaal;
- alle schade in de buurt van de werken die het
onvermijdelijk gevolg is van de uitvoering van de werken
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en die niet het gevolg is van een fout van de aannemer. De
aannemer kan dus niet aangesproken worden op grond
van art 544 BW. De opdrachtgever is voor deze schade
aansprakelijk tegenover derden en kan geen verhaal
uitoefenen tegen de aannemer.
5. In functie van de gevraagde kwaliteit en van het debiet
van het water raamt de aannemer naar best vermogen en
voor zover de kennis van de ondergrond en de
ondervinding ter plaatse dit toelaten, die diepte en de
diameter van de put. Deze ramingen zijn echter
informatief en zonder verbintenis. De afwijking hiervan zal
zowel in de positieve als de negatieve zin worden
verrekend op basis van de vermelde eenheidsprijzen.
6. De aannemer garandeert de aanvrager:
- voor een put voorzien van filter met omstorting, zandvrij
water bij pompen aan een bepaald debiet en met een
bepaald type van pomp en dit na proefpomping op de put;
- het gebruik van materialen beantwoordend aan de
vigerende normen voor drinkwater;
- een uitvoering van de boring volgens de regel van de
kunst en van goed vakmanschap;
- bij correct gebruik, een garantieperiode van twee jaar
voor alle constructiefouten;
- voor apparaten en pompen gelden buiten de montage en
installatie garanties, de garanties van de fabrikant
desbetreffend.
7. Betaling: in Euro, ten zetel van de N.V. Putboringen Van
Deynse door storting d.m.v. postcheck of bank. Alle
rekeningen zijn contant betaalbaar. Bij niet betaling op de
vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling
een verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand vanaf
de vervaldag evenals een schadevergoeding met 10% op
de verschuldigde bedragen, met een minimum van 50
Euro.
8. Bij contractbreuk vóór de aanvang der werken zal een
vergoeding van 25% van de totale kosten worden
aangerekend.
Bij een latere stopzetting van de werken om redenen
onafhankelijk van onze wil, zal de aannemingsom voor
100% worden aangerekend.
9. Partijen komen overeen dat alle geschillen en
betwistingen omtrent de werken zullen vallen onder de
bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement
Gent.

