Bestelbon interventie
Terug mailen naar: interventie@thermoduct.be
N° ref aanvrager

N° ref Thermoduct

Gegevens van de aanvrager van de dienst (facturatie gegevens)
Firma:
Naam:
Adres:
Tel:
BTW:

Gsm:

E-mail boekhouding:
Bestelbonnummer indien van toepassing voor de facturatie:

Interventie adres (indien verschillend van het adres van de aanvrager)
Firma:
Naam:
Adres:
Tel:

Gsm:

Toelichting over de gevraagde interventie ( precieze aard van het probleem)

Interventie tarief aanvaard door de aanvrager :
Verplaatsingskosten : 60 € tot 25km, 90 € tot 50 km, 125 € tot 100 km, 160 € vanaf 100 km,
Werkloon : 56 € per uur (28 € per begonnen half uur)
Interventie aanvraag tijdens de garantie periode
In geval van aanvraag tijdens de garantie periode, blijven de verplaatsingskosten ten laste van de aanvrager. De aanvrager gaat
akkoord met het betalen van het werkloon en de eventuele stukken in geval dat de interventie niet gedekt is door onze
garantievoorwaarden.
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Een eventueel garantie akkoord kan enkel na controle van onze techniekers gegeven worden.
Herstelstukken
De gebruikte herstelstukken (koppelingen, buis en andere ) apart gefactureerd.
Interventie
Het werk van onze techniekers beperkt zich tot de herstelling of vervanging van de werkelijk geleverde producten door onze
firma. Onze techniekers zijn niet gerechtigd om op andere elementen van de installatie te werken of een gebrekkige installatie
te wijzigen.
Betaling
Elke interventie aanvraag dat door de aanvrager wordt ingediend, die geen lopende rekening heeft bij onze firma, zal slechts
worden uitgevoerd na ontvangst van 120€ voorschot, te storten op onze rekening (hieronder beschreven).
De aanvrager verbindt er zich toe de factuur van interventie binnen de 15 dagen te betalen.

Voor akkoord,
Gedaan te :
op:
Naam, voornaam (hoofdletters) Handtekening :

/

/20
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Voor onze arbeider
Aankomst interventie
Einde interventie
Totaal interventie minuten
Interventie volledig opgelost
Interventie nog te finaliseren met reden :

Ja / neen

Gereden kilometers van Thermoduct naar werf
enkele rit:
Gebruikte materialen
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Waarborg
Al onze leveringen zijn gewaarborgd gedurende twee jaar, voor alle fouten van materiaal of constructie.
Onze enige verantwoordelijkheid daarin bepaalt zich bij het kosteloos verwisselen van de defecte stukken, voor zover het
materiaal ons franco wordt teruggestuurd binnen de tijd van twee jaren, geldend van de datum van de levering. De verwisselde
stukken behoren ons toe.
Deze waarborg wordt ongeldig indien de koper ons materiaal herstelt of wijzigt of in geval van gebrekkige
installatie die een slechte werking of beschadiging van ons materiaal veroorzaakt. De waarborg is natuurlijk niet
geldig voor normale slijtage, evenals bij beschadiging zoals van verzending ofwel door oorzaak van ander
vloeistoffen dan zuiver water. Alle beschadiging door chemische invloed is niet onder waarborg.
Verantwoordelijkheid
In ieder geval of onder gelijk welke omstandigheden weigeren we elke verantwoordelijkheid betreffende
gevolgen, vergoedingen en intresten, evenals kosten van plaatsing, afbreken, of alle andere kosten,
voortkomende van materiaal door ons geleverd.
Betaling
Onze facturen zijn betaalbaar op 30 kalenderdagen.
De facturen welke niet betaald zijn op de vervaldag, zullen onmiddellijk met volle recht en zonder
voorafgaande verwittiging vermeerderd worden met een intrest van 1,5 % per maand. In geval deze bedragen
niet betaald zijn op de vervaldag, zullen ze tevens verhoogd worden met 15 % ten titel van boete, met minima
van 80 euro. In deze vergoeding zijn de intresten en gerechtskosten niet inbegrepen. Deze vergoeding is enkel
en alleen niet geldig wanneer wij hiervoor ons schriftelijk akkoord gegeven hebben. Zelfs in geval wij na de
vervaldag de betalingen eisen zonder deze verhoging te vermelden blijft deze verhoging te betalen.
Levertijd
Geen enkele vertraging in de levering (uitgezonderd in geval van ons bijzonder schriftelijk akkoord), geeft recht
op vergoeding, boeten, weigering van materiaal, of aankoop voor onze rekening.
Algemeen
Onze gezegelde facturen worden normaal verstuurd per mail of met gewone post op verantwoordelijkheid van de koper
Wij weigeren formeel alle aankoopvoorwaarden zich bevindend op brieven, bestelbons, of andere documenten
van onze klanten. Enkel en alleen onze voorwaarden zijn geldig, met uitzondering wanneer wij hiervoor een
ander schriftelijk akkoord geven. Het feit van het geven van bestelling is het onvoorwaardelijk aannemen van
onze voorwaarden.
Het geleverd materiaal blijft onze volledige eigendom tot op het ogenblik dat alle schulden betaald zijn welke de
koper ons moet betalen op de datum van de levering, zelfs wanneer ons materiaal deel uitmaakt of aangebouwd
is aan ander materiaal.
Alle eventuele betwistingen voorspruitend uit de uitvoering van deze verkopen, zijn uitsluitend onder de
bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen.
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