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Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing tijdens de gehele dienstverlening 

van OT GROUP BV en diens personeel /onderaannemers. 

 

De werkroosters 

De werken worden uitgevoerd op tijdstip-

pen die in onderling overleg worden be-

paald. De klant zal dienaangaande de no-

dige soepelheid in acht nemen. De klant 

garandeert de toegang tot de lokalen/do-

mein/pand/perceel. 

 

De leiding van de werkzaamheden 

De goede uitvoering van het werk wordt 

georganiseerd en regelmatig nagezien 

door de inspectie van OT GROUP BV. In on-

voorziene gevallen, of bij overmacht, dient 

het personeel zich te schikken naar de in-

structies van de klant. In die omstandighe-

den neemt de klant de technische verant-

woordelijkheden voor de werken op zich. 

 

Aansprakelijkheid 

OT GROUP BV en diens personeel /onder-

aannemers/…. wijzen alle verantwoordelijk-

heid af voor: breuk van neonlichten e.d.m., 

breuk en schade die voorkomt uit de 

slechte staat of de slijtage van gebouwen, 

installaties, meubelen en materieel, krassen 

op ruiten, koepels, veranda’s, reclamepa-

nelen en vensters. 

 

Schorsing van de werken 

In geval van overmacht (staking, atmosferi-

sche omstandigheden, ongevallen, inci-

denten en dergelijke…) is er schorsing van 

de overeenkomst, zonder dat deze wordt 

beëindigd. Een nieuwe datum zal steeds 

worden gezocht zonder dat er een financi-

ele tegemoetkoming kan worden geëist.  

 

Klachten   

Het indienen van een klacht om gelijk 

welke reden dan ook mag de klant niet 

toelaten de betaling uit te stellen 

Elke klacht moet schriftelijk worden geuit, 

wil ze ontvankelijk zijn. Klachten over de uit-

voering van de werken dienen binnen de 

48 uur van de uitvoering te worden 

geformuleerd. Indien niet, kunnen deze als 

niet meer geldig te worden beschouwd.  

Klachten over de opstelling en berekening 

van facturen dienen geformuleerd te wor-

den binnen de 3 werkdagen na factuurda-

tum. 

 

Geldigheidsduur offertes 

De offertes blijven 1 maand geldig.  

 

Prijzen 

De prijzen van OT GROUP BV omvatten lo-

nen, salarissen, sociale lasten, toezicht kos-

ten, de kosten van het materiaal en de 

schoonmaakproducten en de algemene 

kosten, en dit tegen de tarieven die gel-

den op de dag van de offerte. 

De klant draagt alle kosten voor levering 

van elektriciteit, verwarming, water en het 

lozen van vervuild water en/of ander afval 

indien dit van toepassing zou zijn. 

 

Indexatie 

De prijzen die OT GROUP BV opgeeft zijn 

prijzen die actueel van toepassingen alles-

omvattend zijn. Echter eigent OT GROUP BV 

zich steeds het recht toe een indexatie toe 

te passen en de prijzen steeds te actualise-

ren. Dit zal gebeuren via notificatie vooral-

eer een eerstvolgende ramenwasbeurt zal 

worden aangevangen. De notificatie kan 

worden verstuurd per post, mail of 

SMS/Whatsapp 

 

Betaling van de facturen 

De facturen van OT GROUP BV kunnen wor-

den voldaan op factuur, Bancontact, cre-

ditkaarten, cadeaubon (van Grobben-

donk of eventueel een eigen uitgegeven 

cadeaubon) of contant (zonder korting) 

De facturen zijn betaalbaar binnen de 7 ka-

lenderdag en deze staat steeds mee ver-

meld op de factuur.  
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Niet-betaling van de factuur op vervaldag 

Gebrek aan betaling op de vervaldag 

maakt de openstaande schuld onmiddel-

lijk opeisbaar. Gebrek aan betaling op de 

vervaldag doet van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling een verwijlrente lopen 

van 15 % per begonnen nieuwe kalander-

maand vanaf de factuurdatum (maand 

van de factuurdatum is niet meegere-

kend) tot aan de dag van de algehele be-

taling vermeerderd met eventuele herin-

neringskosten (briefwisseling, aangete-

kende schrijven,…) en eventuele gerech-

telijke kosten (deurwaarder,….) waarvoor 

de klant steeds aansprakelijk is 

Belangrijk aspect bij uitvoering van werken 

Belangrijk bij alle werkzaamheden uitge-

voerd door OT GROUP BV (en diens onder-

aannemers): 

- De klant dient voor de reiniging van 

de ramen ALLE vliegenramen te ver-

wijderen (op uitzondering van een 

hordeur die open kan of verschuif-

baar is) 

- De klant dient voor de reiniging van 

de ramen ALLE ramen te sluiten 

(ook veluxen) 

- De klant dient voor de reiniging van 

de ramen ALLE rolluiken omhoog te 

doen en vensterbanken vrij te ma-

ken van planten,… 

- De klant dient voor de reiniging van 

de binnenkant ramen ALLES vrij te 

maken van de vensterbanken en 

eventueel meubilair,… te verzetten 

zodoende de toegang tot de ra-

men vrij is. 

Indien bovenstaande situaties niet worden 

gerespecteerd, behoudt de OT GROUP BV 

zich het recht om deze ramen niet te reini-

gen (wegens het feit dat deze niet bereik-

baar zijn) en/of een surplus te vragen voor 

de ‘verloren’ tijd – in afwachting totdat de 

klant bovenstaande elementen correct uit-

voert. De richturen die OT GROUP BV geeft 

bij het versturen van de planning is steeds 

indicatief en er kan van worden afgewe-

ken. Ook in dit geval dienen de boven-

staande situaties te worden gerespecteerd 

door de klant; indien dit niet het geval is, is 

een surplus zoals hierboven beschreven 

ook eventueel van toepassing.  

Bij het niet kunnen reinigen van de ramen 

owv bovenstaande beschreven situaties 

zullen er geen financiële tegemoetkomin-

gen worden toegekend aan de klant (bv.: 

geen korting van 5 € daar er enkele velux-

ramen nog open stonden,….) 

 

Gebruik van portretrechten, beeldmateri-

aal,… 

In sommige gevallen kan het plaatshebben 

dat OT GROUP BV enkele beelden maakt 

van de werkwijze, nieuwe apparatuur,… - 

allen gerelateerd aan de glazenbewassing 

/ zonnepanelen reiniging /… - en deze kun-

nen gebruikt worden voor informatieve 

doeleinden aan andere consumenten, 

promotionele doeleinden,…en dit in kader 

van informatieve berichtgeving mbt deze 

voornoemde werkwijze. OT GROUP BV ver-

bindt zich er steeds toe de persoonlijke le-

venssfeer te respecteren en derhalve geen 

auto’s (herkenbaar met nummerplaat), 

waardevolle objecten of beveiligingssys-

temen herkenbaar in beeld te brengen. 

Deze beelden kunnen steeds online wor-

den gezet voor voornoemde informatieve 

doeleinden. Indien de klant een bezwaar 

aantekent tegen het gebruik van deze 

beelden, zullen deze per direct worden ver-

wijderd op alle kanalen inclusief de origi-

nele beelden op de drager (camera) waar 

deze mee gemaakt zijn. Een bevestiging 

van OT GROUP BV zal worden mede ge-

deeld aan de klant met de bevestiging van 

deze verwijdering. 

Bevoegdheid van de rechtbanken 

Enkel de rechtbanken van het arrondisse-

ment Antwerpen / Mechelen zijn bevoegd 

voor de geschillen met de klant. 

 

 

 


