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Algemene voorwaarden 
Baldewijns Stellingbouw 
 

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons opgemaakte offertes die 

betrekking hebben tot de verkoop of het verhuren (inclusief transport, montage en demontage) van 

het door ons geleverde stellingmateriaal. De koper/huurder, die een offerte heeft ontvangen, wordt 

in deze algemene voorwaarden verder aangeduid als “de klant”. 

1 Overeenkomst 
1.1 De voorbereidingen der werken gaan van start vanaf het moment dat Baldewijns Stellingbouw in 

het bezit is van een bestelbon, een bevestigende mail of een ondertekend exemplaar van de 

offerte. Vanaf dat ogenblik gaat Baldewijns Stellingbouw ervan uit dat de klant akkoord gaat met 

deze algemene voorwaarden. 

1.2 Indien de klant in zijn bestelbon of andere correspondentie met betrekking tot de overeenkomst 

zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de 

hand gewezen tenzij dit anders schriftelijk is overeengekomen. 

1.3 De klant met wie volgens deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de 

toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op latere overeenkomsten tussen haar en 

Baldewijns Stellingbouw. 

 

2 Voorbereidingen 
2.1 De klant dient ervoor te zorgen dat de werf en de plaats waar de stelling opgebouwd moet 

worden goed bereikbaar is voor bestelwagens/vrachtwagens. 

2.2 De ondergrond waar de stelling opgebouwd moet worden dient door de klant vrij gemaakt te 

worden van bouwpuin of afval en wordt veronderstelt sterk genoeg te zijn om het eigen gewicht 

vermeerderd met de toepasbare belasting te kunnen dragen. 

2.3 Indien van toepassing dient Baldewijns Stellingbouw in het bezit te zijn van de nodige 

vergunningen opgelegd door de stad of gemeente die door de klant bekomen moet worden 

(vergunning inname openbaar domein en parkeervergunning nabij de werf). 

2.4 De klant is verantwoordelijk voor de nodige signalisatie op de plaats van de werken tenzij anders 

schriftelijk is overeengekomen. 

2.5  De klant dient in het bezit te zijn van een ABR-polis voor alle werkzaamheden en materieel van 

Baldewijns Stellingbouw.  

 

3 Betalingsvoorwaarden 
3.1 Baldewijns Stellingbouw behoudt zich ten alle tijden het recht om voor aanvang der werken een 

voorschot te vragen van 35% op het totale bedrag. 

3.2 Alle prijzen zijn geldig tot 30 dagen na de offertedatum.  
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3.3 Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden is van rechtswege en zonder enige voorafgaande         

ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan 8 % per maand. Daarnaast is eveneens van 

rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire 

vergoeding verschuldigd van 10 % van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 

50, en dit in toepassing van artikel 1229 van het Burgerlijk Wetboek.  

 

4 Algemeenheden 
4.1 Bij het huren van een stelling is Baldewijns Stellingbouw ten allen tijde eigenaar van het 

materieel. 

4.2 Indien om praktische redenen de afstand tussen de werkvloer en het werkoppervlak meer dan 

30 centimeter bedraagt, wordt iedereen die de stelling betreedt geacht voorzien te zijn van 

persoonlijke beschermingsmiddelen volgens het ARAB. 

4.3 Allen personen die de stelling betreden dienen in het bezit te zijn van de opleiding: Werken op 

hoogte module 1. 

4.4 Het wegnemen van onderdelen en verankeringen uit een stelling zonder toestemming van 

Baldewijns Stellingbouw is verboden. Baldewijns Stellingbouw kan vanaf dat moment niet meer 

aansprakelijk worden gesteld en de keuringskaart is niet meer van toepassing. 

4.5 Het plaatsen van stellingnetten door de klant zonder toestemming van Baldewijns Stellingbouw 

is verboden. 

4.6 Beschadigingen vastgesteld door Baldewijns Stellingbouw worden op de eindfactuur in rekening 

gebracht tegen nieuwprijs. 

4.7 De stelling dient na de werken door de klant proper gemaakt te worden. Sterke vervuiling van 

het materiaal kan bij de eindfactuur in rekening gebracht worden aan de tarieven van een 

poetsfirma. 

4.8 De prijs van een externe keuringsfirma is niet in de offertes inbegrepen, tenzij anders 

overeengekomen. 
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