
_
verkoopsvoorwaarden op keerzijde

ADRES: Sint - Eloois - Winkelsestraat 89,   8800 Oekene (Roeselare)

PRIJSLIJST  2020
geldig vanaf 1/1/2020

BOOMSCHORS 1m3 = ± 250kg

minder 
dan

< 3m³
meer dan

> 3m³

minder 
dan

< 3m³
meer dan

> 3m³
meer dan

> 5m³
meer dan

> 10m³
meer dan

> 20m³
· Epicea 10-20 mm 68,00 59,50 95,20 83,30 77,35 74,38 71,40
· Boomschors Sylvester 0-10 mm 52,70 44,20 73,78 61,88 57,46 55,25 53,04
· Boomschors Sylvester 6-10 mm 81,60 73,10 114,24 102,34 95,03 91,38 87,72
· Boomschors Sylvester 10-20 mm 74,80 66,30 104,72 92,82 86,19 82,88 79,56
· Boomschors Sylvester 20-40 mm 74,80 66,30 104,72 92,82 86,19 82,88 79,56
· Boomschors Sylvester 40-60 mm 79,90 71,40 111,86 99,96 92,82 89,25 85,68
· Pin Maritime 15-25 mm of 25-35 mm 108,80 100,30 152,32 140,42 130,39 125,38 120,36

LAVA 1m3 = ± 1300 kg

· Lava 0-3mm 99,49 78,60 139,29 110,04 102,18 98,25 94,32
· Lava 0-8mm 107,81 85,17 150,93 119,23 110,72 106,46 102,20
· Lava 2-8mm 113,88 89,96 159,43 125,95 116,95 112,46 107,96
· Lava 8-16mm 113,88 89,96 159,43 125,95 116,95 112,46 107,96
· Lava 16-32mm 105,16 83,08 147,22 116,31 108,00 103,85 99,69

Belangrijke opmerkingen:
Standaard aanwezig op het bedrijf. Deze worden het meest gebruikt

Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Bij de leveringsprijzen zijn de vrachtwagen én chauffeur inbegrepen

Volumekorting bij afhalen (vanaf 3m³) enkel geldig wanneer het volume in 1x geladen wordt.

Kilometerheffingen (OBU) worden doorgerekend wanneer deze voorkomen.

AFHALEN (€/m³)

De leveringsprijs is berekend tot 20km 
rond ons bedrijf te ROESELARE. Voor 

verdere afstanden geven wij graag een 
aangepaste prijsofferte.

info@tuinendecock.be

TEL:  0475 25 87 40

tel: 051 24 47 28 ⎜ gsm: 0475 25 87 40  ⎜ email: info@tuinendecock.be ⎜ www.tuinendecock.be

Bestellingen en verkoop via dhr. Vincent Decock

OPENINGSUREN:  Van maandag tot vrijdag doorlopend beschikbaar van 7u tot 18u . Steeds telefonisch of 
per email vooraf afspreken , zodat we de beschikbaarheid kunnen nagaan.

BESTE PRIJS - CORRECTE SERVICE - OPEN OP ZATERDAG NA AFSPRAAK

TUINEN DECOCK  ⎜ Sint-Eloois-Winkelsestraat 89, 8800 Oekene - Roeselare

Deze kwalitatieve boomschors wordt ontgonnen in Noord- en 
Midden-Frankrijk. Deze boomschors is lichtbruin en zeer decoratief. 
Pin Sylvester heeft een levensduur tussen 4 en 6 jaar. Boomschors 
houdt de bodem vochtig, houdt bodemerosie tegen en voorkomt 
onkruidgroei. Aan te raden dikte: 8 tot 10 cm.

Lavastenen zijn een uitstekende bodemverbeteraar en een mooi 
alternatief voor schors als bodembedekker. Lava helpt de bodem 
luchtig houden en kan goed water absorberen. Lavazand (0mm) is 
ook een biologisch onkruidbestrijdingsmiddel. Meerbepaald tegen 
heermoes ofwel paardenstaart wordt dit vaak en met succes 
ingezet.

LEVERING TOT 20km (€/m³)



ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

1. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende 
waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, 
behouden wij ons het recht om de prijzen op evenredige wijze aan te 
passen. 

2. De uitvoerings- en leveringstermijnen worden enkel bij wijze van 
inlichting verstekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering 
en uitvoering geeft geen recht op schadevergoeding noch op 
ontbinding van de overeenkomst. 

3. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt 
zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers. 

4. Voorgelegde stalen dienen als indicatie voor de aard der koopwaar. 
5. De gepresteerde werkzaamheden worden gerekend vanaf het vertrek 

aan onze loods tot einde der werken. Onze loods situeert zich in de sint-
eloois-winkelsestraat 89, 8800 Oekene - Roeselare.  

6. Bijbestellingen tijdens de werken vallen onder dezelfde 
verkoopsvoorwaarden.  

7. Alle werken welke tijdens de uitvoering van een overeenkomst dienen te 
worden uitgevoerd en welke niet schriftelijk werden vastgelegd zullen als 
supplement worden aangerekend en kunnen geen aanleiding geven 
tot enige discussie over de afrekening of reden zijn tot niet betaling van 
eender welke factuur.  

8. Tenzij expliciet vermeld zijn alle prijzen exclusief BTW.  
9. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in 

de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij 
ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen, zonder dat enige 
schadevergoeding kan worden geëist. 

10. Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst van rechtswegen 
en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te 
beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij 
om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant. 

11. Wij zijn niet verantwoordelijk voor bouwovertredingen. De koper moet 
over de nodige vergunningen beschikken. 

12. De kosten van beschadiging van ondergrondse leidingen, waarvan 
hun bestaan niet kon worden voorzien, zijn ten laste van de 
opdrachtgever.  

13. Wanneer er op de openbare weg geladen of gelost moet worden 
dient de opdrachtgever een aanvraag te doen bij de gemeente en 
de nodige verkeers borden te voorzien voor de duur van de werken.  

14. Alle ontwerpen (in de meest ruime zin van het woord) door Tuinen 
Decock opgemaakt blijven eigendom van Tuinen Decock en zijn 
beschermd door het auteursrecht. Zij kunnen niet geheel of gedeeltelijk 
door derden of in eigen regie worden uitgevoerd zonder uitdrukkelijke 
en schriftelijke toestemming van Tuinen Decock tenzij na betaling van de 
overeengekomen ontwerpkost of, bij ontstentenis ervan, ten bedrage 
van 4% van de ramingskost met een minimum van 350 € excl. 21 % btw. 

15. Planten en goederen worden gekeurd en aanvaard op de dag van 
afhaling of levering.  

16. Een groeigarantie geld enkel als Tuinen Decock de planten zelf heeft 
aangeplant. De garantie is steeds exclusief de werkuren en verplaatsing. 
Wanneer er planten sterven zal onze tuinarchitect deze ter plaatse 
keuren. Afhankelijk van de oorzaak van sterfte worden deze al dan niet 
worden vervangen. Het blijft de verantwoordelijkheid van de 
opdrachtgever om de aangeplante beplanting in het eerste groeijaar 
water te geven in droge periodes.  

17. Klachten betreffende de leveringen of werken moeten ons toekomen 
binnen de acht dagen na de levering of werken of alleszins voor het 
gebruik of voortverkoop van de goederen. 

18. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 
dagen na factuurdatum. 

19. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum tenzij 
anders bedongen. 

20. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de 
vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling 
verwijlrente verschuldigd ten belope van 1,5% per maand van het 
factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande 
ingebrekesteling een forfaitaire verschuldiging van 10% van het 
factuurbedrag (met een minimum van €100) als schadevergoeding. 

21. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om verdere werken en 
leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons 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. 

22. Zolang de geleverde goederen of diensten niet werden betaald blijven 
zij eigendom van de verkoper. 

23. Bij uitvoering van werken worden de nodige nutsvoorzieningen 
(elektriciteit, water, …) op de werf kosteloos ter beschikking gesteld 
door de opdrachtgever. 

24. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Kortrijk 
bevoegd. 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS GENERALES 
 

1. Les offres sont basées sur les valeurs des salaires et matériels actuels. 
En cas de modification de ceux-ci-nous nous réservons le droit 
d’adapter les prix. 

2. Les délais d’exécution et de livraison ne valent qu’à titre 
d’information. Des retards d’exécution ou de livraison ne donnent 
pas lieu aux dommages intérêts ni à la résiliation du contrat. 

3. La garantie pour des vices cachés est limitée à celle donnée par le 
fournisseur. 

4. Les échantillons soumises peut être servi comme identification de la 
nature des marchandises.  

5. Les prestations fournies sont calculées à partir du départ de notre 
hangar jusqu’au fin des travaux. L’hangar est situé à Rue Sint-Eloois-
Winkel 89, 8800 Oekene-Roulers.  

6. Les commandes supplémentaires pendant les travaux sont soumises 
aux mêmes conditions générales de vente. 

7. Tous travaux qui doivent être exécuter et qui ne sont pas établis par 
écrit seront facturés supplémentaires et ne peuvent pas entraîner des 
discussions concernant la décompte ou donner raison pour le non-
paiement de n’importe quelle facture. 

8. Sauf mention contraire, les prix mentionnés sont TVA exclus. 
9. En cas d’impossibilité d’exécuter suite à des circonstances de force 

majeure, grève, lock-out, etc., nous nous réservons le droit de 
terminer le contrat sans préavis et sans droit aux dommages intérêts. 

10. Nous nous réservons le droit de constater la résiliation du contrat de 
plein droit et dans mise en demeure préalable en cas de faillite, 
insolvabilité ou changement de forme juridique du client. 

11. Nous ne sommes pas responsables pour des infractions au code de 
l’urbanisme. Le client doit disposer des autorisations nécessaires. 

12. Les coûts d’endommages des tuyaux souterrains dont leur existence 
ne pourrait pas être prévues, sont à charge du client. 

13. Lorsqu’il doit être chargé ou déchargé sur la voie publique le client 
doit faire une demande à la commune et prévoir les signalisations 
pour la durée des travaux.  

14. Tous les projets (dans le sens le plus large) établis par Tuinen Decock 
restent la propriété de Tuinen Decock et sont protéger par le droit 
d’auteur. Les projets ne peuvent pas, totalement ou partiellement, 
être réaliser par des tiers ou dans son propre régie,  sans l’autorisation 
explicite et écrite de Tuinen Decock et sauf après paiement du coût 
de la conception négocié entre parties, où à son défaut, une 
estimation de prix de 4% du prix sur l’offre avec un minimum de 
350,00 € TVA exclu. 

15. Les plants et marchandises seront contrôler et accepter au jour 
d’enlèvement ou de la livraison.  

16. Une garantie de la croissance est seulement valable si Tuinen 
Decock a planté les plantes lui-même. La garantie est toujours 
exclusive les horaires de travail et le déplacement. Si les plantes 
meurent notre paysagiste approuve les plantes sur place. En fonction 
de la cause du décès des plantes, les plantes seront remplacer ou 
non. Il reste la responsabilité du client d’arroser la plantation dans la 
première année de la croissance dans des périodes sécheresse. 

17. Seules les réclamations qui sont formulées dans les 8 jours après la 
livraison et au plus tard avant l’usage des biens livrés, seront 
recevables. 

18. Seules les protestations formulées dans les 8 jours après la date de 
facture seront recevables. 

19. La facture est payable dans les huit jours à partir de sa date sauf 
stipulation contraire. 

20. A défaut de payement de la facture dans ce délai, le principal sera 
majoré de plein droit et sans mise en demeure d’un intérêt de 1,5% 
par mois et d’une majoration de 10% sur le principal à titre de 
dommages intérêts forfaitaires avec un minimum de €100. 

21. A défaut de payement nous nous réservons le droit de suspendre 
chaque livraisons ou exécutions, nonobstant le droit de constater de 
plein droit et sans mise en demeure la résiliation. 

22. Les biens livrés restent la propriété du vendeur jusqu’au payement. 
23. Dans l’exécution des travaux, les installations utilitaires (électricité, 

l’eau…) au chantier seront mis à disposition à titre gratuit par le client. 
24. Seules les tribunaux de Courtrai seront compétents pour chaque litige 

concernant l’interprétation ou l’exécution du contrat. 


