Algemene voorwaarden – Pro Contact VELUX Belgium
Artikel 1
VELUX Belgium (naamloze vennootschap waarvan de zetel gevestigd is in 1301 Bierges
(Wavre), Boulevard de l'Europe 121) biedt de Pro Contact dienst aan die contacten moet
leggen tussen privé-personen en installateurs voor het plaatsen van rolluiken van VELUX
of voor het vervangen van oude dakvensters naar nieuwe VELUX dakvensters, voor de
vervanging van VELUX beglazing, voor zolderinrichting (vervangen van oude dakvensters
naar nieuwe VELUX en plaatsen van binnenafwerking), en voor het plaatsen van VELUX
platdakvensters.
Artikel 2
Deze door VELUX Belgium voorgestelde dienst is volledig gratis voor alle partijen.
De inschrijving voor de Pro Contact dienst is vrij maar voorbehouden aan vaklui voor
dakwerken.
Artikel 3
De klant die een beroep wil doen op de Pro Contact dienst kan zijn gegevens bezorgen
aan VELUX Belgium met behulp van het online formulier.
VELUX Belgium zal deze gegevens doorgeven aan maximum drie bedrijven in de buurt
van zijn toekomstige werf die gereageerd hebben op dit type aanvraag, waarbij voorrang
wordt gegeven aan bedrijven die gevestigd zijn in de gemeente zelf.
Wanneer meer dan drie bedrijven beantwoorden aan de voorwaarden in verband met de
aard en de plaats van de werf, zal de computer een willekeurige keuze maken uit deze
bedrijven.
Artikel 4
VELUX Belgium kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de door de
bedrijven uitgevoerde prestaties of voor het niet-naleven van de wederzijdse
verbintenissen die het gevolg zijn van de commerciële transactie die VELUX Belgium
gegenereerd zal hebben.
Wanneer de klant een transactie sluit met een bedrijf waarvan hij de gegevens gekregen
heeft van VELUX Belgium, moet hij controleren of dit bedrijf, zowel op het ogenblik dat
het contract wordt afgesloten als tijdens de uitvoering ervan, beantwoordt aan alle
wettelijke en reglementaire verplichtingen in zijn activiteitensector (b.v. erkenning van
het bedrijf).
VELUX Belgium kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade voor
de klant die het gevolg is van het niet-naleven van dit punt.
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