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  Algemeen   

Sectie 1.01   
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, 

aannemings- en andere overeenkomsten betreffende door Opdrachtnemer te 

verrichten herstellingen, revisies of andere diensten en alle bepalingen zullen 

tussen partijen van kracht zijn, voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk 

en schriftelijk is afgeweken.   

Sectie 1.02   
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:   

(a) Opdrachtnemer: de partij die in haar aanbieding(en) naar deze 

voorwaarden verwijst;  

(b) Opdrachtgever: de partij tot wie de vorengenoemde aanbieding(en) is 

(zijn) gericht.  

 

 Aanbieding en overeenkomst  

Sectie 2.01   
Aanvaarding van een opdracht kan door ons slechts schriftelijk geschieden en 

deze schriftelijke aanvaarding dient een globale omschrijving van de gegeven 

opdracht te bevatten.   

Sectie 2.02  
Indien Opdrachtgever zelf de mate bepaalt van herstelling, revisie en/of welke 

onderdelen daarbij moeten worden vernieuwd en dit naar onze mening 

onvoldoende waarborg biedt ten aanzien van het resultaat van de te verrichten 

werkzaamheden, kunnen wij de opdracht alsnog weigeren zonder tot enige 

schadevergoeding te zijn gehouden.   

Sectie 2.03  
Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door ons in overleg al dan niet 

schriftelijk vastgelegd, met de Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de 

overeenkomst boven de in de schriftelijke overeenkomst, of bij gebrek daaraan in 

de schriftelijke aanvaarding, uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt 

gepresteerd.   

  

 Prijs- en betalingscondities   

Sectie 3.01   
Door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op contante betaling en levering af 

onze magazijnen.   

Sectie 3.02   
Herstellingskosten kunnen zijn samengesteld uit:  

(a) Kosten voor expertise, analyse;  

(b) Werkuren, leiding, technici en monteurs tegen geldende tarieven;  

(c) Reis- en verblijfkosten van voornoemde werknemers;  

(d) Kosten onderaannemers c.q. onder leveranciers;  

(e) Kosten gebruikte onderdelen;  

(f) Kosten hulpmateriaal o.a. slijpschijven, boren, schoonmaak- en 

smeermiddelen, brandstof, etc.;  

(g) Eventueel bijkomende kosten voor beproeving of milieutoeslag.  

 

(h) Kosten voor terugname en selectieve inzameling afvalstoffen, al dan 

niet gevaarlijk afval. 

Sectie 3.03  
Betaling geschiedt à contant tenzij anders is overeengekomen in welk geval 

betaling dient te geschieden door overmaking uiterlijk binnen de 7 dagen na 

datum factuur naar een door ons aangewezen bankrekening zonder enigerlei 

verrekening of inhouding.   

Sectie 3.04  
Indien bij niet-tijdige betaling (niet ingaan op onze 3de en laatste rappel) tot 

incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt overgegaan, wordt het bedrag 

der vordering verhoogd met 15% administratiekosten, terwijl de gerechtelijke en 

buitengerechtelijke kosten ten laste van de Opdrachtgever komen tot het door 

ons betaalde of verschuldigde bedrag.  

  

 Voorwaarden voor uitvoering van herstellingen   

Sectie 4.01  
Indien de herstelling c.q. revisie in een van onze werkplaatsen wordt uitgevoerd, 

zijn alle transport- en overige kosten buiten onze terreinen gemaakt voor 

rekening van Opdrachtgever en zijn de te herstellen of reviseren zaken te allen 

tijde voor risico van Opdrachtgever.  

Sectie 4.02   
Indien de herstelling of revisie wordt uitgevoerd op de plaats waar het object zich 

bevindt, dient Opdrachtgever:   

(a) Ervoor zorg te dragen dat de werkzaamheden kunnen geschieden in 

een ruimte die voldoende tegen de invloeden van het weer is 

beschermd, die schoon is en waar voldoende licht en zo nodig water, 

etc. aanwezig is; deze ruimte moet afsluitbaar zijn; tevens moet 

Opdrachtgever zorg dragen dat alle voorschriften aangaande 

veiligheid, brandpreventie e.d. zijn nagekomen; 

(b) Ervoor zorgen dat alle cruciale kanten van de machine(s) gemakkelijk 

bereikbaar zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden.   

(c) Ervoor zorg te dragen dat onze technici/monteurs of werknemers van 

onderaannemers direct na aankomst ter plaatse met de 

werkzaamheden kunnen beginnen en deze ongestoord kunnen 

uitvoeren;   

(d) Alle kosten voor zijn rekening te nemen, die ontstaan indien onze 

technici of werknemers van onderaannemers niet direct na aankomst 

met de werkzaamheden kunnen aanvangen of buiten hun schuld 

gedwongen worden deze te onderbreken, dan wel buiten normale 

werktijd hun werkzaamheden moeten voortzetten;   

(e) Alle hulp te verlenen, die redelijkerwijze verlangd kan worden en 

elektrische energie, brandstof, water, etc. ter beschikking te stellen, 

alsmede stellingen, hef-, hijs- en transportwerktuigen;   

(f) Ons op eerste verzoek kosteloos werknemers ter beschikking te 

stellen;   

(g) Alle kosten te dragen voor werkzaamheden als het demonteren van 

pijp- en uitlaatleidingen, trappen, bordessen, etc. noodzakelijk voor 

het goed uitvoeren van de werkzaamheden alsmede voor het weer 

monteren en aanbrengen daarvan na de herstelling;  

(h) Alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen 

en worden gehandhaafd, in overeenstemming met de richtlijnen voor 

VCA gecertificeerd werk alsmede dat, in het kader van montage of 

installatie door onze technici, aan alle overheidsvoorschriften is 

voldaan.   
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(i) Zich ten genoegen van ons te verzekeren - en deze verzekering(en) 

minimaal te laten voortduren gedurende de duur van de te verrichten 

werkzaamheden tegen iedere vorm van schade als gevolg van ongeval 

en brand, veroorzaakt tijdens de voorbereiding van of gedurende de 

uitvoering van de aan ons opgedragen werkzaamheden.   

Sectie 4.03  
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het resultaat van een verrichte dienst 

wanneer die moet worden uitgevoerd binnen een door de Opdrachtgever 

eenzijdig vastgestelde periode, of wanneer Opdrachtgever eenzijdig bepaalt dat 

werknemers van de zijde van Opdrachtgever ingezet dienen te worden. Noch zijn 

wij aansprakelijk voor overschrijding van de eenzijdig vastgestelde periode.  

Sectie 4.04   
Kosten, ontstaan als gevolg van het niet nakomen door de Opdrachtgever van de 

in dit artikel vermelde voorwaarden, zijn voor diens rekening en tevens is hij 

aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is.   

  

 Garantie en aansprakelijkheid   

Sectie 5.01  
Met inachtneming van de in Deel II, Artikel V, Sectie 5.02 genoemde termijn 

aanvaarden wij de verantwoordelijkheid voor het optreden van gebreken aan de 

herstelde of gereviseerde zaak of onderdeel slechts indien:   

(a) De herstelling met alle daarbij naar ons oordeel noodzakelijk geachte 

werkzaamheden, vernieuwingen, aanpassingen en leveranties is 

uitgevoerd;   

(b) Wij de wijze van uitvoering der werkzaamheden, de leiding daarbij en 

het aantal in te zetten monteurs en hulpkrachten hebben bepaald;   

(c) Opdrachtgever zich heeft onthouden van iedere vorm van ingrijpen in 

de aard en/of de uitvoering van de werkzaamheden.  

Sectie 5.02  
Wij verlenen zes (6) maanden garantie op met inachtneming van Deel II, Artikel 

V, Sectie 5.01 van dit artikel verrichte herstelling- en revisiewerkzaamheden, 

welke termijn ingaat na beproeving onzerzijds direct na de herstelling c.q. revisie, 

ongeacht of het herstelde of gereviseerde dan in bedrijf gaat. Binnen die termijn 

aan het licht getreden gebreken als gevolg van ondeugdelijke aan- of ingebrachte 

onderdelen of materialen dan wel onvoldoende gebleken vakmanschap door ons 

of vanwege ons ingezette werknemers - een en ander ter onzer beoordeling - 

zullen op dezelfde voorwaarden worden verholpen als vermeld in Deel I, Artikel 

X, Sectie 10.04 van deze Algemene Voorwaarden, mits zij binnen 8 dagen na het 

eerste optreden daarvan schriftelijk aan ons zijn gemeld.   

Sectie 5.03  
De aanspraken op garantie vervallen indien:   

(a) Het gerepareerde of gereviseerde onoordeelkundig is gebruikt;   

(b) Door ons verstrekte gebruiksaanwijzing(en) en/of instructies of 

aanwijzingen niet zijn opgevolgd;  

(c) Het herstel van de gebreken door derden is geschied.  

Sectie 5.04  
De garantietermijn als gesteld in Deel II, Artikel V, Sectie 5.02, wordt na het 

verhelpen van de gebreken niet verlengd.   

Sectie 5.05  
Op door ons geleverde maar niet door ons gemonteerde onderdelen wordt bij 

gebleken onjuiste montage geen garantie gegeven.   

Sectie 5.06  
Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de nakoming van de in dit artikel 

omschreven garantieverplichtingen. Behoudens grove schuld onzerzijds en 

behoudens het bepaalde in Deel II, Artikel V, Sectie 5.02 is alle aansprakelijkheid 

zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van 

aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.   

Sectie 5.07  
De Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk 

schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van 

schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in deze voorwaarden 

in verhouding met Opdrachtgever is uitgesloten.   

  

 Geschillen en toepasselijk recht   

Sectie 6.01   
Alle geschillen die naar aanleiding van een aanbieding, overeenkomst of nadere 

overeenkomst, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, waarop 

deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de 

rechtbank van het arrondissement Dendermonde.   

Sectie 6.02  
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van 

toepassing zijn, zal steeds het Belgisch recht van toepassing zijn, voor zover 

daarvan schriftelijk en door beide partijen ondertekend, niet is afgeweken.   
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