ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN DL SECURITY BV
1. Onderhavige verkoopsvoorwaarden beheersen alle rechtsbetrekkingen met de koper. Indien deze
voorwaarden strijdig zouden zijn met de voorwaarden van de koper, zullen onderhavige voorwaarden
voorrang hebben, zelfs indien de voorwaarden van de koper een gelijkaardige clausule bevatten.
2. De facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag. Bij gebreke aan tijdige integrale betaling zal op het
uitstaande bedrag, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een intrest verschuldigd zijn
overeenkomstig de Wet betreffende betalingsachterstand bij handelstransacties voor professionele
klanten en van 8% op jaarbasis voor particuliere klanten. Bovendien zal het bedrag van de factuur als dan
van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire
schadevergoeding van 10%, met een minimum van € 50. Klachten met betrekking tot de facturen moeten
binnen de acht werkdagen na factuurdatum bij omstandig aangetekend schrijven meegedeeld worden
aan de verkoper. Bij gebreke daaraan, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de factuur aanvaard werd.
3. Leverings- en plaatsingstermijnen worden slechts als aanwijzing gegeven. De koper kan zich geenszins
beroepen op een vertraging in de levering of plaatsing om een bestelling te annuleren of om welkdanige
schadevergoeding te eisen.
4. De overdracht van het risico gebeurt op het ogenblik van de levering van de goederen aan de koper of
diens aangestelde dan wel, bij gebreke daaraan, op het door de koper aangeduide leveringsadres.
5. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot aan de volledige betaling. De koper verbindt er zich
toe de goederen tot aan de volledige betaling in natura onder zich te houden en deze op geen enkele
wijze onroerend te laten worden door bestemming of incorporatie, noch deze te vermengen met andere
onroerende goederen.
In geval van laattijdige betaling, machtigt de koper bij deze onherroepelijk de verkoper om de goederen
terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling, onverminderd het
recht van de verkoper op integrale schadeloosstelling. De koper dient hiertoe zijn medewerking te
verlenen op straffe van een conventioneel bedongen dwangsom van € 50,00 per dag dat de koper hiermee
in gebreke blijft.
6. Klachten met betrekking tot uiterlijk zichtbare gebreken van de geleverde goederen, dienen binnen de
vijf dagen na levering bij omstandig aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan de verkoper. Eens
die termijn voorbij, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de goederen aanvaard werden.
Verborgen gebreken dienen onmiddellijk, doch uiterlijk binnen de twee maanden na ontdekking ervan,
op dezelfde wijze gemeld te worden. Eens die termijn voorbij, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de
goederen aanvaard werden.
7. De overeenkomst wordt geacht van rechtswege ontbonden te zijn in geval van faillissement,
gerechtelijk akkoord, toelating tot de collectieve schuldbemiddeling of welkdanige andere vorm van
liquidatie van het vermogen van de koper. De verkoper heeft onmiddellijk recht op betaling van alle tot
dan geleverde prestaties en goederen, onverminderd diens recht op integrale schadeloosstelling.
8. Om rekening te houden met eventuele schommelingen van de lonen en de daarbij horende sociale
lasten, alsmede van de basisprijzen van zekere materialen, die zich in de loop van opdracht voordoen,
wordt het bedrag van de onderscheidene betalingen aangepast volgens het Typebestek 101 van 1987
(art. 13§2a Wet van het Typebestek).
9. Alle overeenkomsten, met inbegrip van de algemene voorwaarden, worden beheerst door het
Belgische recht. Alle geschillen van welke aard ook, met inbegrip van de betwistingen omtrent de
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toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid
van de rechtbanken van het arrondissement Leuven.
10. Voor particuliere klanten geldt een garantieperiode van 2 jaar op materialen en werkuren, voor
rechtspersonen bedraagt dit 1 jaar op materialen en werkuren.
11. DL-Security bv is niet verantwoordelijk voor internetfalen, batterijfalen, problemen simkaart, software
updates enz.
12. Voor extra programmatie van computer, applicaties en andere software vragen wordt een bijkomende
kost aangerekend tbv. het op dat moment geldend uurtarief.
13. Bij extra verplaatsingen na installatie voor aansluiting of heraansluiting internet wordt een kost van
75 € aangerekend.
14. Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij niet
aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gemiste besparingen of
schade door lekken door dakdoorgangen) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet
uitdrukkelijk hebben bepaald.
15. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen
wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst
definitief ontbinden.
Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen
geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen,
onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen,
storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of
het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers
of andere ingeschakelde derden,…
16. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met
betrekking tot de erin opgenomen materie.
Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze
clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de
geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.
17. Standaard rekenen we een verplaatsingskost van €0,33 per km met een minimum van €30.
18. De klant voorziet steeds een parkeerplaats van 8 meter en is aansprakelijk voor de hieraan gelinkte
kosten (verkeersborden E3).
19. De Summerdeal kan enkel uitgevoerd worden als aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
• Prijs inclusief plaatsing
• Goedkeuring offerte voor 30/06/2022
• Leiding lengte max 4m
• Binnen- en buitenunit op zelfde verdiep
• Buiten-unit vlot bereikbaar (max hoogte 5m)
• Voor betonboring: extra kost €150
• Voor aanpassingen op promo, offerte op maat
• Excl. Dakdoorgang en condenspomp

3
DL Security behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, verlengen of
vroegtijdig te beïndigen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving zonder dat DL
Security op enigerlei tot vergoeding van schade moet overgaan jegens de deelnemers. Typ, Druk- en
zetfouten voorbehouden. Deze actie is ook niet cummuleerbaar met andere acties of kortingen.

