PRIJSRAMING

KLANTNAAM

VOORBEELD NV
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Jan Janssens

REFERENTIE KLANT

Verpakkingseenheid 3

HERSTELLING VAN
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DATUM OPMAAK PRIJSRAMING

26 november 2012

HERSTELTERMIJN

2 weken

PRIJSRAMING (excl. B.T.W.)

*

< 300€

VOORZIENE OPLEVERINGSDATUM

PRIJSRAMING GELDIG T.E.M.:

***

**

10 december 2012

26 december 2012

MONDELINGE OVEREENKOMST
(ENKEL MOGELIJK INDIEN PRIJSRAMING < 200€)

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST
(NAAM CONTACTPERSOON
+ PARAAF, OF ZIE BIJLAGE)

DATUM VAN OVEREENKOMST

PRR20120036

ALGEMENE VOORWAARDEN
*

Prijsramingen opgesteld door Electrova BVBA - Omnikron Repair worden niet beschouwd als formele prijsoffertes. Het
betreft steeds een schatting van de te maken kosten door Omnikron Repair. Prijsramingen kunnen daardoor in die
mate afwijken dat ze hoger maar nooit lager kunnen uitkomen dan de uiteindelijke totale kostprijs (excl. B.T.W.)
verrekend bij facturatie. Dit document geldt steeds als formele kennisgeving van geschatte kostprijs van de uit te
voeren werken. Bevestiging van aanvatting van de werken gebeurt per mondelinge of schriftelijke kennisgeving,
afhankelijk van de waarde van de prijsraming.
Indien tijdens uitvoering van de werken blijkt dat de gemaakte kosten uitstijgen boven de vooropgestelde
maximumwaarde, dan wordt contact opgenomen met betreffende klant, waarna overgegaan wordt tot aanpassing van
de prijsraming, eventueel in de vorm van een nieuwe prijsopmaak, dit steeds in onderling overleg met de klant.
**

Opleveringsdata voorzien door Electrova BVBA - Omnikron Repair wat betreft herstellingen worden beschouwd als
geschatte afwerkingsdata, opgesteld op basis van gegevens van Omnikron Repair en eventuele derden (leveranciers
e.d.). Indien tijdens uitvoering van de werken blijkt dat aan de verwachte opleveringsdatum niet kan worden voldaan,
zal contact worden opgenomen met betreffende klant, waarna in mondelinge overeenstemming wordt overgegaan tot
aanpassing van de prijsraming.
***
Prijsramingen zijn geldig tot en met vermelde datum. Indien na deze datum geen mondelinge of schriftelijke
kennisgeving van de klant is ontvangen, wordt de gemaakte prijsraming als nietig beschouwd. De te herstellen
goederen waarvan sprake zullen, indien niet expliciet teruggevraagd door betreffende klant, na deze datum worden
beschouwd als eigendom van Electrova BVBA – Omnikron Repair. Kennisgeving van het verstrijken van deze datum EN
het beschouwen van de goederen vanaf deze datum als eigendom van Electrova BVBA – Omnikron Repair zullen
volgens de standaard geldigheidstermijn van 1 maand na opstelling van de prijsraming en dus aflopen van de
geldigheidstermijn, steeds gebeuren via mondelinge weg.
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Bij prijsramingen waarvan de uiteindelijke kostprijs hoger wordt ingeschat dan 199€ (excl. B.T.W.), zal een
akkoord over de uit te voeren werken enkel mogelijk zijn via schriftelijke overeenkomst. Eveneens zal
verbreking van deze schriftelijke overeenkomst door de klant, gepaard gaan met een schadevergoeding
geëist door Electrova BVBA – Omnikron Repair ter waarde van minimaal de helft van de maximale
prijsraming. Deze vergoeding kan echter hoger uitkomen naargelang de bijzondere kosten gemaakt ten
behoeve van derden.
Goederen die reeds als eigendom van Electrova BVBA – Omnikron Repair worden beschouwd, ongeacht de
wijze waarop deze goederen zijn bekomen, kunnen steeds worden teruggevorderd door betreffende klant,
mits een vergoeding ter waarde van 55€ (excl. B.T.W.).
Verbreking van de uit te voeren werken indien reeds een mondelinge of schriftelijke overeenstemming is
bereikt, EN op voorwaarde dat de oorspronkelijke prijsraming lager werd ingeschat dan 200€, zal steeds
gebeuren mits een vergoeding ter waarde van 55€ ten behoeve van Electrova BVBA – Omnikron Repair, op
voorwaarde dat deze goederen aan de klant wensen te worden terugbezorgd. Deze verbreking van de werken
(bij prijsraming lager dan 200€) wordt steeds als kostenloos beschouwd indien de te herstellen goederen als
eigendom van Electrova BVBA – Omnikron Repair mogen worden aangenomen.
Indien door onvoorziene omstandigheden of overmacht, de deels of reeds volledig uitgevoerde werken niet
kunnen doorgaan of dienen te worden geannuleerd, en indien dit gebeurt door Omnikron Repair, dan gebeurt
deze verbreking kostenloos indien de goederen niet wensen terugbezorgd aan de klant. Indien dit wel het
geval is kan dit enkel gebeuren mits een vergoeding ter waarde van 55€ (excl. B.T.W.).
Bij iedere niet-overeenkomst of non-akkoord wat betreft prijsraming, op voorwaarde dat de
geldigheidstermijn niet is overschreden, zal het opstellen van de prijsraming worden beschouwd als volledig
kostenloos, met uitzondering van punt 6.
Iedere terugvordering van goederen door de klant, ongeacht de wijze van of ontbreken van overeenstemming
wat betreft uit te voeren werken zal, ongeacht de wijze waarop een eventuele verbreking tot stand is
gekomen, een kost met zich meebrengen indien deze goederen wensen terugbezorgd door postpakket,
pakjesdienst e.d., of een andere wijze van terugbezorging die een kost met zich meebrengt ten nadele van
Omnikron Repair, indien terugbezorging op deze wijze expliciet door de klant wenst te gebeuren.
Aanpassingen van prijsramingen die dienen te gebeuren indien de gemaakte kostprijs of opleveringsdatum
afwijkt van de oorspronkelijke prijsraming, kunnen nooit worden beschouwd of aanleiding geven tot
verbreking van deze prijsraming, ongeacht de wijze van overeenkomst. Er zal in deze gevallen steeds in
onderling overleg met de klant worden beslist of een nieuwe prijsraming dient worden opgemaakt. Indien dit
het geval is vervalt voorgaande prijsraming en wordt deze als nietig beschouwd, en zullen de bijzondere en
algemene voorwaarden eveneens gelden bij de opmaak van een aangepaste prijsraming.
Onder geldige schriftelijke overeenkomst wordt beschouwd: iedere kennisgeving per mail, fax, brief e.d., dit
steeds voorzien van paraaf en datum van tekening, of als bijlage van dit document.

