
          Algemene voorwaarden 

 
 
1. Bekas kan reiskosten en andere onvoorziene kosten doorrekenen aan de opdrachtgever/installateur. 
2. De plaatsen waar de leidingen, spotjes enz. dienen te worden geplaatst, worden door de 

opdrachtgever/installateur duidelijk op de muur, vloer, plafond aangegeven. De 
opdrachtgever/installateur is verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeduide plaatsen waar de 
sleuven en de openingen worden gemaakt. Eventuele problemen met doorgezaagde wapeningsstaven 
in gewapend beton vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever/installateur. Zie 
ook punt 6 en 7 van deze bepalingen. 

3. De sleuven worden afgewerkt tot aan de plafond of tot op de vloer. 
4. Berekening hoeveelheden: de totale lengte sleuf in meters en het aantal geboorde gaten worden op de 

werf gemeten en opgenomen en op basis daarvan berekend. 
5. Elektriciteit en water: een vrij en gekeurd stopcontact (230 Volt/16A) en stromend water dienen gratis 

ter beschikking te worden gesteld. Wanneer dit een probleem vormt, dient de 
opdrachtgever/installateur hier Bekas vooraf over te informeren. 

6. Betonwapening: de betonwapeningsstaven in betonnen wanden of vloeren, die tijdens onze 
werkzaamheden vrijkomen, worden door Bekas niet doorgeslepen of weggehaald. Bij boor- en zaag 
werkzaamheden in beton met een extreem hoge concentratie ijzer, behoudt Bekas het recht voor om in 
overleg tot een prijsaanpassing over te gaan. 

7. Aansprakelijkheid: indien bij het zagen en boren in betonwanden en/of betonvloer onvoorzien toch 
bewapeningsstaven worden doorgeslepen, aanvaardt Bekas geen enkele aansprakelijkheid voor schade 
als gevolg van de werkzaamheden in wanden of vloeren van gewapend beton. Daarnaast kan Bekas 
evenmin aansprakelijk gesteld worden voor het beschadigen van op de voorziene werklocaties 
verborgen leidingwerk in vloeren en wanden. 

8. De opdrachtgever/installateur draagt zorg voor geschikte parkeerruimte voor de Bekas-bedrijfswagens 
en -materialen. Eventuele parkeerkosten worden aan de opdrachtgever/installateur doorgerekend. 

9. Steiger, klimmaterialen, veiligheidsvoorzieningen en beschermende voorzieningen dienen door de 
opdrachtgever/installateur ter beschikking te worden gesteld. 

10. Klachten: klachten over facturen en geleverd werk dienen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum 
aangetekend gericht te worden aan het Bekas-kantoor. 

11. Afspraken voor de uitvoering van de werken: gelieve ons minimum 7 dagen voor aanvang van de 
werken te contacteren per telefoon op nr. +32 (0)495 22.06.77 of per e-mail op het adres 
info@bekas.be. 

12. De op de prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief het geldend btw-tarief 
13. De op de prijslijst vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro's 
14. Betalingen: uiterlijk 14 dagen na factuurdatum 
15. Nalatigheidsintrest : 1 % per maand plus 10 % forfaitaire schadevergoeding zonder ingebrekestelling 

met een minimum van € 25. (Art 1244 B.W.) 
16. Enkel de rechtbank van ons arrondissement is bevoegd.  

 
 
Verantwoordelijke van de firma: 

 
 
 

Daniels Davy 
Bekafest BV 

3950 Kaulille 
GSM: +32 (0)495 22 06 77 
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BTW: BE 0719 944 391 
Bank: KBC BE 14 7310 4764 7583 
E-mail: info@bekas.be 
Web: www.bekas.be  
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