
Algemene voorwaarden  

 
1. Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de opdrachtgever/klant en onze firma, nuance painting, met betrekking tot het geheel van 

de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening of bevestiging via 

elektronische berichten door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welk danige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of 

enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. De werken worden in gepland na ondertekening of bevestiging van de offerte. Voor aanvang van 
de werkzaamheden dient een bedrag van 40% van het totaalbedrag als voorschot te worden betaald.  

2. Meerwerken worden pas uitgevoerd na bevestiging van de opdracht door de klant en als de (uur)prijs overeengekomen is. Meerwerken mogen met alle middelen van 

recht bewezen worden.  

3. Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, weddes 
en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door Nuance painting en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de 

klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5 % gestegen zijn. De herziening gebeurt op basis van 

de formule p=P (a.s/S + b.i/I +c). Prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.  

4. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn 
verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Een tenietgaan of beschadiging 

door toeval of overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem 

toelaat of duldt, is nooit ten laste van Nuance painting.  

5. De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke 

voortvloeien uit het tijdverlies ten laste van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling. Voor de aanvang van de werken moet het gebouw glasdicht en 
beschermd zijn tegen vochtigheid, temperatuurwisselingen en wind. Kosten om een binnentemperatuur te bereiken van 10°C zijn ten laste van de opdrachtgever. De 

opdrachtgever voorziet aansluiting aan water en elektriciteit. De opdrachtgever stelt een voldoende grote en afsluitbare ruimte ter beschikking voor het opbergen van 

materiaal gedurende de looptijd van de werken. Diefstal, verlies of beschadiging op de werf is ten laste van de opdrachtgever. De offerte behelst niet het wegnemen van 

afval van het werk van andere ambachten, noch het reinigen van te schilderen ondergronden die op abnormale wijze door anderen bevuild of beschadigd werden. Is 
voorafgaande reiniging noodzakelijk, wordt dit uitgevoerd in eigen beheer met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever en voor diens rekening. Eist de 

opdrachtgever dat op onvoldoende droge muren geschilderd zal worden, wordt dit gedaan op zijn verantwoordelijk, nadat Nuance painting voorbehoud heeft gemaakt en de 

opdrachtgever de opdracht heeft bevestigd. Onvoorzienbare omstandigheden van materiële of technische aard, zoals het herstellen van loszittend pleisterwerk na het 

verwijderen van behangpapier, zullen als meerprijs worden aangerekend.  
6. Nuance painting behoudt zich het recht voor het werk, geheel dan wel ten dele, in onder aanneming te laten uitvoeren. De klant is richting, tegenover, naar Nuance 

painting aansprakelijk voor elk schade verwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan onze goederen, aangestelde of onderaannemers en hun materialen, zowel 

ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of 

duldt. De klant zal Nuance painting ter zake in dezelfde zijn integraal vrijwaren voor aanspraken van derden.  Nuance painting is niet aansprakelijk voor het verlies, de 

diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, 
verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan Nuance painting gevraagd, en dit zowel op als buiten de werf, en ook tijdens het transport of de 

afbraak/plaatsing ervan. De klant is jegens Nuance painting en via integrale vrijwaring van Nuance painting jegens derden, aansprakelijk voor elk schade verwekkende 

handeling toegebracht door of via de aan Nuance painting door de klant toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook.  

7. Conform artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van Nuance painting toch in het gedrang zou 
worden gebracht, deze aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot een vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande 

betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht 

genoegzaam bewezen fouten.  

8. Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht, het weze voor of tijdens de uitvoering van de werken, is slechts mogelijk mits ons uitdrukkelijk akkoord, 
waarbij de klant steeds zal gehouden zijn de reeds toegestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden 

integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 20 % van de totale aannemingssom zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de 

aanneming.  

9. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, 
gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons. De opdrachtgever heeft, overeenkomstig artikel 1794 Burgerlijk Wetboek, te allen tijde het recht ten dele of geheel de 

overeenkomst op te zeggen. Desgevallend is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de totaalprijs. Indien de opdrachtgever met of zonder 

toelating materiaal gebruikt dat toebehoort aan Nuance painting, kan laatstgenoemde niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik hiervan of schade die hierdoor is 

ontstaan.  

10. In geen enkel geval is Nuance painting aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, die de door Nuance painting, onze onderaannemers of aangestelde geleverde 
goederen en materialen zouden bekleden, waarbij de klant enkel verhaal zal kunnen uitoefenen naar onze leveranciers c.q. de producenten van de betrokken materialen en 

goederen.  

11. In geen geval is Nuance painting aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, in goederen en materialen die door de klant, diens onderaannemers, 

gemandateerden of aangestelde werden geleverd. De regeling van artikelen 1643 en volgende van het Burgerlijk Wetboek inzake verborgen gebreken aan de verkochte 
zaak, is niet van toepassing, met uitzondering van artikel 1648.  

12. Ingeval de gesloten overeenkomst onder de toepassing valt dan de Woning Bouwwet (Wet Breyne), zal de voorlopige oplevering der werken worden aanzien als de 

uitdrukkelijke aanvaarding der werken en zal vanaf de voorlopige oplevering tegelijk de tienjarige aansprakelijkheidstermijn een aanvang nemen. De voorlopige oplevering 

zal bovendien definitief en onherroepelijk alle zichtbare en verborgen gebreken dekken welke de stevigheid van het bouwwerk niet in het gedrang brengen, zonder verder 
of later verhaal vanwege de klant op Nuance painting.  

13. Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf, zonder protest bij aangetekend schrijven 

vanwege de klant binnen de 48 uren vanaf de levering of uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen of uitgevoerde 

werken, zowel wat de zichtbare als de verborgen gebreken betreft  

Zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest volgens de modaliteiten als omschreven 
in het hiernavolgende artikel, worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld of virtueel begrepen.  

14. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht aangaande voorschotten, betalingen en facturen geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van Nuance painting 

binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van 

verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de 
geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de btw-aangiftes.  

15. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10% 

van het nog te betalen bedrag per maand, met een minimum van 125 € en worden bovendien verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum 

van 125 euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling. Alle uitgevoerde werken of geleverde materialen 
worden, tenzij anders vermeld, maandelijks gefactureerd. De definitieve afrekening gebeurt op het einde van de werken. Het resterend saldo van onze facturen moet 

betaald worden binnen de termijn van 14 dagen na hun factuurdatum, anders zullen wij genoodzaakt zijn om interesten aan te rekenen op de verschuldigde sommen. De 

intresten zijn automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur.  

16. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.  
17. De kleuren moeten gekozen worden vooraleer de eerste laag wordt geplaatst. Wordt de kleur toch verandert en er hiervoor een bijkomende laag moet worden 

aangebracht, wordt deze aan de offerte toegevoegd. Indien in een kamer aanvankelijk slechts één kleur is voorzien, maar deze naderhand in verschillende kleuren werd 

veranderd, wordt de offerte overeenkomstig verhoogd.  

18. Nuance painting is niet aansprakelijk voor een slecht resultaat ten gevolge van verborgen gebreken of voorbereidende schilder-of Gyprocwerken die niet door hem 

zouden aangebracht zijn.  
19. Indien de opdrachtgever een grondstof van een bepaalde kwaliteit of van een duidelijk omschreven oorsprong of type zou opleggen, een werkwijze zou voorschrijven, 

desondanks het schriftelijk en gemotiveerde voorbehoud van Nuance painting, is deze laatste ontslagen van alle verantwoordelijkheid voor schade die daaruit zou 

voorkomen.  

20. Lichte schakering- of samenstelling verschillen kunnen bestaan tussen het monster en de uitvoering.  
21. Klachten moeten binnen de 14 dagen na de beëindiging van het werk, gemotiveerd en per aangetekend schrijven meegedeeld worden om aanvaardbaar te zijn.  
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