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1.

ALGEMEEN
Onderhavige verkoopsvoorwaarden maken een geheel uit van de door de cliënt aangegane verbintenis. ledere hiermede strijdige bepaling wordt als niet bestaand beschouwd tenzij door ons schriftelijk aanvaard.

2.

BESTELLlNG
−
ledere bestelling dient schriftelijk te gebeuren door middel van een ondertekende bestelling. De cliënt is tot onmiddellijke controle van de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk gehouden en dient binnen de 5 werkdagen na verzendingsdatum en tevens
voor de voorziene uitvoeringsdatum eventuele onjuistheden als in de bevestiging opgenomen aan ons schriftelijk te melden. Blijft een dergelijke melding binnen de in de voorgaande zin gestelde termijn uit, dan is de cliënt uitdrukkelijk niet
gerechtigd hierop later terug te komen.
−
Wijzigingen in de oorspronkelijk goedgekeurde bestelling, van welke aard ook, dienen door de cliënt tijdig, schriftelijk en in duidelijke bewoordingen enƒof omschrijvingen aan ons ter kennis worden gebracht. De eventueel daaraan verbonden
meerkosten zullen aan de cliënt extra in rekening worden gebracht.
−
De annulatie van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. De cliënt verplicht er zich toe bij annulatie van een bestelling alle te leveren materialen in ontvangst te nemen volgens de bestelling. Wij zijn gerechtigd 10 % schadevergoeding te
vorderen wegens winstderving onverminderd alle andere kosten ten bate van het geannuleerde order.

3.

ZEKERHElDSSTELLlNG
Ondertekende, schriftelijke bestellingen worden slechts aanvaard in zover zij in overeenstemming zijn met de aan ons toegestane kredietlijnen door onze verzekeringsmaatschappij.
Wij zijn immers, alvorens over te gaan tot uitvoering van de bevestigde order, ten alle tijden bevoegd van de cliënt te verlangen dat hij − inzake zijn betalingsverplichtingen − zorgt voor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheidsstelling (zoals
bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie tot maximaal het bedrag als bij de uitvoering door de cliënt verschuldigd). lndien de cliënt weigert een in de voorgaande zin bedoelde zekerheidsstelling op ons verzoek af te geven, zijn wij met onmiddellijke ingang
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door een aldusluidende verklaring, onverminderd de overige in deze voorwaarden vermelde schorsings− en ontbindingsvoorwaarden en onverminderd ons recht op vergoeding van schade als tengevolge van de
schorsingƒontbinding door ons geleden. Daarnaast behouden wij ons het recht voor de leveringen en werken op te schorten bij het bereiken van de ons toegestane kredietlijnen alsook bij verlaging of opschorting van de toegekende kredietlijnen, dit zonder
financiële of gerechtelijke gevolgen en met behoud van onze rechten.

4.

FACTURATlE
De te factureren kosten omvatten de montage− en demontagekosten, huurkosten en andere zoals omschreven in de ondertekende offertes enƒof bestelling.
Voor overuren en zaterdagprestaties wordt een toeslag van 50 % aangerekend. Voor zon− en feestdagprestaties bedraagt de toeslag 100 %. Voor nachtprestaties tussen 18.00 en 6.00 uur is een toeslag van 25 % verschuldigd. Voor arbeid in dagploegen is de
toeslag 10 %. lndien na totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan ( ook al geschiedt zulks ingevolge voorzienbare omstandigheden) zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig
te verhogen.
De door ons genoemde prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere daarmee gelijk te stellen heffingen, alsook exclusief onvoorziene, bijkomende kosten.

5.

KLACHTEN
Klachten dienen ons binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven te bereiken. Na deze termijn worden geen klachten meer aanvaard.

6.

HUURPERlODE
De aan te rekenen huurperiode vangt aan na aanvaarding van de steiger (datum op getekende montagebon) door de cliënt of zijn verantwoordelijke. De cliënt wordt verzocht de geleverde constructie te controleren binnen de drie dagen na de ontvangst. Bij
gebreke van klacht binnen deze termijn geldt ieder gebruik en zelfs een gedeeltelijk gebruik van het geleverde materiaal zonder meer als een daad van goedkeuring en aanvaarding.

7.

BETALlNG
Behoudens andersluidende overeenkomsten zijn de facturen betaalbaar op de zetel van de maatschappij en 30 dagen na factuurdatum, en dit onder voormeld enƒof bijkomend voorbehoud van goedkeuring van onze kredietverzekeringsmaatschappij. lndien
wij geen (bijkomende) goedkeuring krijgen, dienen de facturen te voldaan worden door middel van een contante betaling of bankgarantie vóór aanvang van de werken (zie artikel 3).
De partijen verklaren zich akkoord dat het niet naleven van hoger vermelde betalingstermijn aanzien wordt als een contractuele fout volgens artikel 1147 van het Burgerlijk Wetboek, voor welke fout onherroepelijk en bij overeenkomst de hoofdsom forfaitair
verhoogd wordt met 15 % met een minimum van 250,00 €. Deze contractuele en onherroepelijke bedongen schadeloosstelling geldt om de andere onkosten buiten het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten te dekken en is van rechtswege en zonder
aanmaning verschuldigd vanaf de vervaldag van de betrokken factuurƒfacturen.
De partijen verklaren zich akkoord met het feit dat de facturen zonder ingebrekestelling en vanaf hun vervaldag een conventionele intrest zullen afwerpen van 1,50 % per maand.

8.

BEElNDlGlNGƒSCHORSlNG VAN DE WERKEN
De verkoperƒverhuurder heeft het recht het totaal van al onze vorderingen ineens op te eisen en de eventuele nog lopende opdrachten en of contracten te stoppen indien de facturen niet worden betaald binnen de vooropgestelde betalingstermijn of indien een
overeengekomen betalingsplan niet wordt nageleefd. Dit zonder financiële of gerechtelijke gevolgen en met behoud van onze rechten.
Daarnaast behouden we ons tevens het recht voor de leveringen en werken op te schorten bij het bereiken van de ons toegestane kredietlijnen alsook bij verlaging of opschorting van de toegekende kredietlijnen.
Ongeacht eventueel overeengekomen betalingsvoorwaarden, machtigt de cliënt ons om ten alle tijden een zekerheid te stellen, d.w.z. alvorens te leveren of met de leveringƒwerken voort te gaan, een bankgarantie voor het nakomen van zijn
betalingsverplichtingen te verlangen. Zolang deze garantie niet is gesteld, zijn wij gerechtigd alle verdere leveringenƒwerken op te schorten en bij het uitblijven van dergelijke garantie de werkenƒleveringen te beëindigen. Hetzelfde geldt zolang door de cliënt
niet voldaan is aan zijn betalingsverplichtingen betreffende de reeds uitgevoerde leveringenƒwerken.
ln geval van overmacht heeft verkoperƒverhuurder tevens het recht de werkenƒleveringen te schorsen enƒof te beëindigen

9.

LEVERlNG
Leveringstermijnen worden door ons vrijblijvend opgegeven. Bij vertraging wijzen wij dan ook alle verantwoordelijkheid af en kunnen op deze grond niet worden vervolgd voor schadeloosstelling enƒof penaliteit.

10.

SPEClFlEKE VOORWAARDEN
−
Bij het einde van iedere dag of werk dient een werkrapport voor akkoord te worden ondertekend door de cliënt of zijn afgevaardigde. Na ondertekening worden geen klachten betreffende de tijd en het werk meer aangenomen.
−
Bij al onze offertes wordt verondersteld dat de bouwplaats normaal toegankelijk is voor vrachtwagens, dat alle hindernissen opgeruimd zijn en dat er geen hinderlijke niveauverschillen zijn buiten die vermeld in de prijsaanvraag.
−
lngeval onze monteursploegen opgehouden worden ter oorzake van de cliënt of overbodige verplaatsingen verrichten op bevel van deze laatste, worden de daardoor voor onze firma veroorzaakte kosten hem van rechtswege en zonder
voorafgaand bericht aangerekend.
−
Behoudens andersluidende schriftelijke verklaring, gevoegd bij de bestelbon, geldt de ontvangst van deze laatste zonder meer als uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke goedkeuring van de definitieve tekeningen of, bij ontbreken van
tekeningen, van de beschrijving van de constructie overeenkomstig onze offerte.
−
De cliënt moet ons onverwijld waarschuwen als hij de ene of andere zwakke plaats in het door ons ter beschikking gestelde materiaal mocht vaststellen. ledere nalatigheid dienaangaande maakt hem persoonlijk aansprakelijk voor alle
eventuele daardoor veroorzaakte schade.
−
De cliënt is gehouden de artikelen van het ARAB na te leven in het bijzonder de art. 434 tot 459, waarbij uitdrukkelijk verwezen wordt naar art. 456. De in art. 456 bedoelde bevoegde persoon die de stelling dient na te zien, moet een
verantwoordelijke van de cliënt zijn.
−
De cliënt mag zonder onze schriftelijke toestemming het door ons ter beschikking gestelde materiaal niet zelf voorzien of door derden niet laten voorzien van panelen, zeilen, netten. Wenst hij met onze toestemming toch panelen, zeilen,
netten aan te brengen, dan zullen wij de vereiste verstevigingen voor zijn rekening aanbrengen.
−
leder werk van ons personeel buiten de reglementaire werkuren wordt geacht door een in bezit van de cliënt zijnde vergunning gedekt te zijn. Alleen de cliënt zou de gevolgen van de afwezigheid van zulke toelating dragen.
−
Vorst, slecht weer, hoge waterstand, gebrek aan administratieve machtiging, snipperdagen, vakantie, e.d. kunnen niet worden ingeroepen als overmacht om de cliënt te ontheffen van zijn verplichting tot betaling van de huurprijs gedurende
de betrokken periode.
−
De cliënt mag het materiaal in geen geval gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor het bestemd is, tenzij hij door een nieuwe contract gedekt is. Dit artikel betreft speciaal het gebruik van aanvullend materiaal dat op de bouwplaats is
gebleven met het oog op een latere montage, een eventuele wijziging of een willekeurige andere bestemming.
−
Behoudens andersluidende bepaling mag de cliënt het gehuurde materiaal in geen geval geheel of gedeeltelijk afstaan of uitlenen aan derden met of zonder vergoeding.
−
De cliënt draagt de volle verantwoordelijkheid voor het beschadigen, ontbreken, verliezen of verdwijnen van materiaal uit welke oorzaak ook, met inbegrip van diefstal, ongeval, brand en in geval van overmacht.
−
Alle huurkosten en taksen voor het gebruik van openbare terreinen komen ten laste van de cliënt.
−
Tijdens het gebruik van een of ander openbaar terrein is de cliënt, uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid, verplicht zich te gedragen naar alle betrokken politieverordeningen b.v. met betrekking tot de plaatsing van afsluitingen, de verlichting, de
signalisatie e.d. De cliënt dient ons in te lichten aangaande alle speciale reglementen zonder dat daaruit voor ons enige aansprakelijkheid voortspruit.
−
lngeval de cliënt tijdens de montage of de huur van het door ons geleverde materiaal de ene of andere wijziging verlangt, dan mag deze wijziging alleen door ons worden aangebracht. De cliënt moet deze wijziging tijdig schriftelijk
aanvragen.
−
De cliënt noch enige andere persoon heeft het recht om ook maar de geringste wijziging aan het door ons geleverde materiaal aan te brengen, welke redenen hij daarvoor ook moge inroepen. Deze bepaling betreft niet het gebruik van het ter
beschikking van de cliënt gestelde afneembaar materiaal, dat door de cliënt op eigen verantwoordelijkheid wordt gebruikt.
−
Elke montage of demontage, zelfs gedeeltelijk, elke verplaatsing van constructies door de cliënt verricht, sleept zijn uitsluitende verantwoordelijkheid mee voor wat betreft de gevolgen van elke vergissing of nalatigheid in de opvatting, de montage,
de verplaatsing, de demontage de niet−naleving, het misbegrip van de tekeningen die hem geleverd zouden zijn.
−
De bewaking van onze structuren gedurende de gehele huurperiode valt uitsluitend ten laste van de cliënt.
−
lngeval een buizensteiger wordt opgericht in de buurt van lichtreclames moeten deze door de cliënt worden verwijderd of ten minste doelmatig door hem op eigen kosten en risico worden afgeschermd. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid van
de hand voor een eventuele beschadiging van dergelijke inrichtingen. Alle elektrische leidingen in de buurt van onze buizensteigers moeten doeltreffend worden afgeschermd en geïsoleerd. De elektrische stroom moet worden onderbroken
tijdens de montage− en demontagewerkzaamheden.
−
Alle bovenstaande veiligheidsmaatregelen komen voor rekening van de cliënt.
−
Behoudens andersluidende bepaling in onze offerte of ons bericht van ontvangst van de bestelling, wijzen wij alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele roestsporen achtergelaten door regenwater.
−
De verkoperƒverhuurder is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade toegebracht tijdens de uitvoering van het werk en tengevolge van onjuiste opgaven en aanwijzingen vanwege de medecontractant, diens aangestelde of lasthebbers,
derden of onbekenden.
−
De verkoperƒverhuurder kan in geen enkel opzicht aansprakelijk gesteld worden voor schade tengevolge van een foutief gebruik door de koperƒhuurder van de betrokken goederen.

11.

TRANSPORT, RlSlCO EN AFNEMlNG
−
De goederen worden steeds vervoerd op risico van de cliënt zelfs als de levering franco geschiedt of met aanduiding van een willekeurige plaats van levering en ongeacht het eigendomsvoorbehoud in hoofde van verkoperƒverhuurder.
−
Al onze materiaaltransporten zijn in beide richtingen vergezeld van expeditielijst, die door de cliënt moet worden gecontroleerd, echter zonder het normaal verloop van onze werkzaamheden te hinderen. ledere door de cliënt geconstateerde afwijking
of vergissing dient op straf van verwerping van de klacht onmiddellijk aan het door ons aangestelde hoofd van de bouwplaats te worden medegedeeld. Eventuele ontstentenis van een dergelijke controle kan door de cliënt niet worden ingeroepen
als enig argument om hem van zijn aansprakelijkheid te ontheffen; alleen de betrokken stukken uit onze boekhouding komen in aanmerking voor de raming van het ontbrekende materiaal.
−
De aanwijzingen op de expeditielijsten, paklijsten, reçus e.d. hebben bewijskracht ingeval van betwisting daar de cliënt wordt geacht aanwezig te zijn geweest bij het lossen, en het lossen te hebben gecontroleerd.
−
De goederen worden steeds afgehaald en goedgekeurd in onze opslagplaatsen.

12.

ElGENDOMSVOORBEHOUD
Onze tekeningen, berekeningen en nota’s blijven ons uitsluitend eigendom. Zij mogen niet overhandigd noch getoond worden aan derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
De goederen blijven het eigendom van de verkoperƒverhuurder zolang door de koperƒhuurder de verschuldigde (koop)som niet vol ledig aan de verkoperƒverhuurder is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden.

13.

WAARBORG
−
Op van derden betrokken producten wordt door ons niet meer garantie gegeven dan aan ons door de leverancier wordt verleend.
−
Wij waarborgen de sterkte van de door ons gemonteerde structuren tot maximaal de belastingen gespecificeerd in onze speciale voorwaarden (offertes, berekeningen, tekeningen e.d.). De sterkteberekening is onder alle omstandigheden gebaseerd
op de hypothese van een statische belasting.
Buiten deze grenzen kan onze aansprakelijkheid in geen geval en op generlei wijze worden ingeroepen.
−
Onze bekistingondersteuningen zijn in het algemeen voorzien van stelschroeven aan de bovenzijde. Het leveren, plaatsen en wegnemen van het hout wordt altijd door de cliënt voor zijn rekening uitgevoerd.
−
De stelschroeven mogen slechts onder axiale druk worden belast. De cliënt zal er voor zorgen geen andere belastingen uit te laten oefenen op deze stelschroeven. De stelschroeven worden nooit door ons op de juiste hoogte gesteld. De
schroefdraadlengte van de stelschroeven laat de cliënt toe op de juiste hoogte te stellen en te ontkisten. Hiervoor is de cliënt alleen verantwoordelijk.

14.

ONGEVALLEN
Elk ongeval door ons veroorzaakt dient ons binnen de 24 uur schriftelijk gemeld. Onze verantwoordelijkheid bij ongeval is beperkt tot diegene die door onze verzeker ingsmaatschappij gedekt is.
Bij ongevallen, waarvoor wij aansprakelijk kunnen gesteld worden, is de cliënt verplicht ons onverwijld op de hoogte te brengen van de feiten. lndien dit niet geschiedt vervalt daarmede onze aansprakelijkheid. Geen enkele wijziging mag door de cliënt aan
het bij een ongeval betrokken en door ons ter beschikking gestelde constructie worden aangebracht alvorens onze afgevaardigde ter plaatse alle vereiste vaststellingen heeft verricht. Deze bepaling maakt natuurlijk uitzondering voor de vereiste
urgente veiligheidsmaatregelen.
Alleen de cliënt is verantwoordelijk voor alle ongevallen waarvan ons personeel en derden eventueel het slachtoffer zijn ten gevolge van verwaarlozing van de bedoelde veili gheidsmaatregelen.

15.

BEVOEDHElDSBEDlNG
Op de door ons aangegane overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd, zelfs indien de medecontractant(en) haar maatschappelijke zetel in het buitenland heeft en ongeacht de
plaats van uitvoering der werken (dit ingevolge toepassing van o.a. lngevolge art. 17 van het EEX−verdrag) Wij behouden onszelf evenwel het recht voor de betwistingen voor te leggen aan de rechtbanken van een ander rechtsgebied, naar onze
keuze.

