Prijswijzigingen
Onze tarieflijsten hebben slechts een indicatieve, niet bindende waarde. Onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn
vrijblijvend, tenzij deze een optie en geldigheidstermijn bevatten dewelke uitdrukkelijk door Homelab bepaald zijn. Om
Homelab te verbinden, moet elke zaak, zelfs indien zij behandeld werd door onze agenten, schriftelijk door ons worden
bevestigd. Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de Wederpartij.
Betaling
De factuur moet betaald worden binnen de tien kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders
aangegeven staat op de factuur. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling
interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire
vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van €25,00) als schadebeding.
Leveringstermijn
Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn
overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Een opgegeven levertermijn vangt eerst aan
nadat de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst van belang zijnde gegevens heeft verstrekt aan Homelab.
Uitvoering en wijziging overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk
is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de
overeenkomst overgaan. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder
inbegrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
Indien door vertraging aan de zijde van de Wederpartij kan niet langer van Homelab gevergd worden dat hij de
overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. Indien de ontbinding aan de
Wederpartij toerekenbaar is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder inbegrepen kosten) aan
de zijde van Homelab daardoor direct of indirect ontstaan. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de
vorderingen van Homelab op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Homelab de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien de Wederpartij een geplaatste
order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de
eventuele aan-afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde
arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of
annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan Homelab een
schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling.
Overmacht
Homelab is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd
wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling
of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken,
voorzien of niet-voorzien, waarop Homelab geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Homelab niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen. Homelab heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Homelab zijn verbintenis had moeten nakomen.

Homelab kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien Homelab ten tijde van het
intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal
kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
Homelab gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De
Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Onderzoek
De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter
beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de
Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet
aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 3 dagen na
ontdekking te worden gemeld aan Homelab. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het
gebrek te bevatten, zodat Homelab in staat is adequaat te reageren. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit
zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de
overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt. Indien van een gebrek later melding wordt
gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard
van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
Betwistingen
In geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend het vredegerecht van het Sint-Truiden
of de rechtbanken van Hasselt bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Ingeval de klant een
consument is, zijn de procedures die de klant ten opzichte van ons start uitsluitend het vredegerecht van het kanton
of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders
voorschrijft. Bij procedures die wij opstarten is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de
verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van
de levering.
Gebreken
In de gevallen waarin de Wet van 01.09.2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van
consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de inontvangstneming of
het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij
is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de 3 dagen na het ontdekken ervan melden aan
de verkoper. Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan
overeenstemming binnen de 5 dagen vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op
straffe van verval.

