
ALGEMENE VOORWAARDEN COLOR GLO INTERNATIONAL BELGIE BV

1. ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en 
overeenkomsten tussen Color Glo en haar klanten/ medecontractanten.
Onze klanten/ medecontractanten zijn gehouden en worden verondersteld deze algemene voorwaarden te kennen 
en te hebben aanvaard. De eventuele eigen voorwaarden van de klant/ medecontractant zijn niet tegenstelbaar aan 
Color Glo tenzij ze door Color Glo uitdrukkelijk werden aanvaard. 

2. OFFERTES
De prijzen in onze offertes zijn exclusief BTW.
Color Glo is enkel aan de offerte gevonden indien de aanvaarding ervan door de klant gebeurt binnen de 28 dagen 
na ontvangst.
Onze offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de klant werd doorgegeven en gelden bijgevolg ook enkel 
voor de opgegeven afmetingen, materialen,… Indien bij de uitvoering van de werken blijkt dat de informatie die 
door de klant werd verstrekt niet overeenstemt met de werkelijkheid, kunnen de in rekening gebrachte prijzen 
dienovereenkomstig worden aangepast.
Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3. TERMIJNEN
Alle door Color Glo opgegeven termijnen zijn indicatief en binden Color Glo niet. Vertraging in de levering of 
uitvoering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

4. VERBREKING OVEREENKOMST
In geval van gehele of gedeeltelijke annulatie door de klant, is de klant een schadevergoeding verschuldigd van 30% 
van de waarde van de bestelling als vergoeding voor onkosten en winstderving, zonder dat Color Glo het bewijs dient 
te leveren van de omvang of het bestaan van de schade.

5. KLACHTEN EN PROTESTEN
Klachten betreffende de door Color Glo uitgevoerde werken dienen onmiddellijk door de klant gemeld te worden bij 
aflevering van de zaak. Latere klachten worden niet aanvaard.
Protest tegen de factuur dient schriftelijk per aangetekende post te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum.

6. BETALINGEN
Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest, 
gelijk aan 12% per jaar verschuldigd zijn vanaf de vervaldag. Bovendien zal in dat geval tevens een forfaitaire 
schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% met een minimum van € 60,00.
Bij niet-betaling behoudt Color Glo zich het recht voor om verdere uitvoering van werken stop te zetten. 
Tevens behoudt Color Glo zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

7. DIVERSEN
Bij foutieve uitvoering wordt de mogelijke schadevergoeding beperkt tot de som van de aanneming, exclusief BTW.
Color Glo is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, inclusief gevolgschade en/of winstderving.
Het feit dat één of andere clausule in deze algemene voorwaarden niet wordt toegepast, kan niet geïnterpreteerd 
worden als het afstand doen van deze voorwaarden.
De mogelijke nietigheid van één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden kan in geen geval de 
nietigheid van alle voorwaarden of de overeenkomst tot gevolg hebben. De overige bepalingen blijven onverkort van 
toepassing.

8. TOEPASSELIJK RECHT 
Het Belgisch Recht is van toepassing op al de overeenkomsten die met Color Glo gesloten worden. 

9. BEVOEGDE RECHTBANK
In geval van betwisting zijn, afhankelijk van de aard van het geschil en de hoedanigheid van de klant, uitsluitend 
het Vredegerecht kanton Houthalen-Helchteren, de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg of afdeling Hasselt of de 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd. 


