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AERTSSEN KRANEN NV FACTUUR VOORWAARDEN
(versie 01/01/2021)
Onze Algemene en Bijzondere Voorwaarden (met betrekking tot
verhuur, transport en/of engineering voor derden) werden u reeds
bezorgd (bij de Offerte, de Orderbevestiging, de tekeningen of
plannen,…) en blijven integraal van toepassing. Deze voorwaarden
worden u op eerste verzoek tevens opnieuw bezorgd of kan u
raadplegen op onze website ‘www.aertssen.be’ onder ‘Algemene
Voorwaarden’.
In het bijzonder herhalen wij de volgende bepalingen:
Onze Algemene en Bijzondere Voorwaarden worden geacht door de
Opdrachtgever integraal aanvaard te zijn.
Aanvaarding van onze Algemene en Bijzondere Voorwaarden
impliceert tevens dat de Opdrachtgever verzaakt aan de toepassing van
zijn eigen algemene voorwaarden. Indien Aertssen Kranen enige
algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zou aanvaarden,
hetgeen enkel kan indien deze aanvaarding uitdrukkelijk is en niet via
een voorgedrukte clausule op welk document of e-mail (footer) dan
ook, of met de Opdrachtgever een specifieke overeenkomst zou
sluiten, vullen onze Algemene en Bijzondere Voorwaarden de
algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of de specifieke
overeenkomst aan daar waar deze algemene voorwaarden voorzien in
bepalingen die minder specifiek of niet opgenomen zijn in de algemene
voorwaarden van de Opdrachtgever of de specifieke overeenkomst,
zelfs indien deze uitdrukkelijk zouden stellen dat onze Algemene en
Bijzondere Voorwaarden niet van toepassing zouden zijn. De
Overeenkomst tussen de Partijen vastgelegd in de Contractuele
Documenten vervangt iedere geschreven of mondelinge overeenkomst
of akkoord tussen de Partijen.
Definities:
In deze Algemene Factuurvoorwaarden van Aertssen Kranen, hebben
de hierna gebruikte termen en uitdrukkingen de volgende betekenis:
Opdrachtgever: de Partij die Aertssen Kranen verzoekt
engineeringopdrachten uit te voeren of die Materiaal huurt in haar
hoedanigheid van Huurder en/of transportopdrachten geeft aan
Aertssen Kranen in haar hoedanigheid van Afzender;
Aertssen Kranen: de Dienstverlener die met Opdrachtgever een
overeenkomst sluit voor het verrichten van ingenieurswerk voor
derden en/of Materiaal verhuurt in zijn hoedanigheid van Verhuurder
en/of in zijn hoedanigheid van Vervoerder transportdiensten verricht;
BETALINGSVOORWAARDEN
Aanvaarding van de Factuur
Als de Opdrachtgever binnen acht (8) kalenderdagen na ontvangst van
de factuur geen opmerkingen, klachten of protest uit, wordt de factuur
geacht onherroepelijk en zonder voorbehoud te zijn aanvaard door de
Opdrachtgever. Klachten geuit acht (8) kalenderdagen na ontvangst
van de factuur of later door de Opdrachtgever zijn niet ontvankelijk. Als
een gedeelte van de factuur wordt geprotesteerd, dient het protest
duidelijk aan te geven welk deel van de factuur wordt geprotesteerd en
op welk bedrag dit protest betrekking heeft. Hoewel de factuur
ongeacht het protest integraal verschuldigd en opeisbaar blijft,
verbindt de Opdrachtgever zich ertoe om bij een gedeeltelijk protest
minstens het niet‐ geprotesteerde bedrag of het bedrag dat

overeenstemt met het niet geprotesteerde deel, onmiddellijk te
betalen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, zonder
dat deze betaling op enigerlei wijze afbreuk kan doen aan de
verschuldigdheid en de opeisbaarheid van de andere delen en
bedragen en aan de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
hierop.
Deelbetalingen
Deelbetalingen worden eerst toegerekend op de inningskosten,
vervolgens op het schadebeding, de vervallen interest en ten slotte op
de openstaande hoofdsom, waarbij bij voorrang wordt toegerekend op
de oudste openstaande hoofdsom.
Betalingstermijn
De facturen van Aertssen Kranen zijn betaalbaar binnen de dertig (30)
dagen na de factuurdatum, tenzij expliciet anders overeengekomen.
Laattijdige Betaling
Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de factuur:
• zijn alle bedragen verschuldigd aan Aertssen Kranen, ook de
bedragen die nog niet vervallen zijn, van rechtswege en zonder
enige ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar;
• zal elke vertraging in betaling van rechtswege en zonder
ingebrekestelling aanleiding geven tot toepassing van een
verwijlinterest van 1% per maand vanaf de vervaldag, maandelijks
van rechtswege, onmiddellijk en zonder aanmaning
kapitaliseerbaar;
• zal elke vertraging in betaling van rechtswege en zonder
ingebrekestelling eveneens aanleiding geven tot een forfaitaire
schadevergoeding van 10% op het nog te betalen saldo, met een
minimum van 125 EUR; De toekenning van deze redelijke
schadeloosstelling ad 10% sluit de toekenning van een eventuele
rechtsplegingsvergoeding, dan wel van enige andere bewezen
invorderingskosten niet uit.
• is Aertssen Kranen niet langer gehouden tot (verdere) uitvoering
en kan zij alle leveringen onmiddellijk en zonder voorafgaande
verwittiging opschorten, zonder enige schadevergoeding voor de
Opdrachtgever;
• vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden en kan Aertssen
Kranen beslissen de Overeenkomst enkel verder uit toe voeren
onder de strikte voorwaarde dat de verschuldigde prijs volledig
wordt vereffend vooraleer tot levering wordt overgegaan.
Retentierecht
De Opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van enig retentierecht dat
hij zou kunnen uitoefenen, ongeacht om welke reden en uit welke
rechtsverhouding tussen Partijen dan ook dit retentierecht zou zijn
ontstaan.
Schuldvergelijking
De Opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op
schuldvergelijking ten aanzien van de Aertssen Kranen, waarbij de
Partijen uitdrukkelijk afwijken van artikel 1291 e.v. van het Burgerlijk
Wetboek. Het is daarom de Opdrachtgever nooit toegestaan om de
facturen van de Aertssen Kranen te compenseren met vorderingen die
hij zou hebben op de Aertssen Kranen, zelfs niet als deze verband
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houden met de Overeenkomst en zelfs niet indien deze zeker,
vaststaand en opeisbaar zijn.
Korting Contant
Met uitzondering van uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke
bevestiging van Aertssen Kranen zal er nooit een korting contant in
rekening kunnen worden gebracht door de Opdrachtgever.
HUURVOORWAARDEN
Contractuele Aansprakelijkheid Huurder
De Huurder is aansprakelijk voor alle fouten, gebreken,
onvolkomenheden, misrekeningen, verzuim, onachtzaamheden,
vertragingen en overige contractuele wanprestaties die hem
toerekenbaar zijn. De Huurder vergoedt integraal de volledige schade
en alle overige nadelige gevolgen, voorzienbaar of onvoorzienbaar, die
de Verhuurder en/of derden ondergaan of ondervinden en die
rechtstreeks of onrechtstreeks gegrond zijn op dergelijke fouten,
gebreken,
onvolkomenheden,
misrekeningen,
verzuim,
onachtzaamheden,
vertragingen
en
overige
contractuele
wanprestaties.
Last
In het bijzonder is de Huurder volledig aansprakelijk voor alle schade
die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door een
verkeerde opgave met betrekking tot het gewicht van de Last, of door
het feit dat de Last niet correct werd aangepikt of gelost.
Vervoer Materieel
Als de Verhuurder geen Diensten moet verrichten op de Werf en indien
het Materieel wordt geleverd door terbeschikkingstelling ervan aan de
Huurder in de lokalen of depots van de Verhuurder, is de Huurder
eveneens volledig aansprakelijk voor het vervoer van het Materieel van
en terug naar deze plaats van levering, bovenop zijn gebruikelijke
aansprakelijkheid voor het verdere vervoer van het Materieel na
levering.
Bewaring Materieel
Gedurende de gehele huurperiode ligt het risico van het Materieel bij
de Huurder en is de Huurder als bewaarder van de zaak aansprakelijk
voor alle schade aan het Materieel. De Huurder vergoedt de
Verhuurder dan ook voor elke beschadiging aan of verlies van het
Materieel, ongeacht de oorzaak hiervan.
Schade aan Materieel
De Huurder is verantwoordelijk voor de deugdelijke, tijdige en volledige
uitvoering van de Overeenkomst in overeenstemming met de
Contractuele Documenten en de toepasselijke wet- en regelgeving,
zowel ten aanzien van de Verhuurder als ten aanzien van derden, met
inbegrip voor de bewaring, onderhoud en gebruik van het Materieel
inclusief de eventuele installatie en montage daarvan. Hij vergoedt alle
schade aan het Materieel die door zijn contractuele tekortkoming
rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt.
Hij vrijwaart de Verhuurder voor alle directe en indirecte gevolgen voor
zover het materiaal, met inbegrip van het eventuele transport, de
installatie en de montage ervan, schade veroorzaakt aan derden, de
Verhuurder of zijn werknemers.
Schade, Diefstal en Verlies
De Huurder is verantwoordelijk voor alle schade, diefstal, verlies of het
tenietgaan van het Materieel en dient dit onmiddellijk telefonisch te
melden en binnen achtenveertig (48) uur via faxbericht of e-mail met

een gedetailleerde omschrijving van alle relevante feiten te bevestigen
aan de Verhuurder. In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde
Materieel is de Huurder ook verplicht om uiterlijk binnen de
vierentwintig (24) uur na de ontdekking van de diefstal aangifte doen
bij de Politie. Ook is de Huurder verplicht een (kopie van het) procesverbaal van aangifte aan de Verhuurder over te maken.
Vrijwaring
De Huurder verklaart uitdrukkelijk dat de Verhuurder jegens hem nooit
aansprakelijk kan worden gesteld en hem nooit dient te vrijwaren in
geval hij aangesproken wordt door derden in verband met de
Werkzaamheden en de werken die zijn opgetrokken met behulp van
het Materieel, of voor schade die de Huurder zou lijden indien hij aldus
zou worden aangesproken door dergelijke derde, zelfs niet indien het
Materieel werd gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van
de Overeenkomst zoals vastgelegd in de Contractuele Documenten.
De Huurder vrijwaart de Verhuurder en zijn aangestelden tegen alle
vorderingen van derden tot vergoeding van schade dewelke door het
Materieel of door het gebruik van het Materieel, inclusief het eventuele
vervoer, installatie en montage daarvan, tijdens de huurperiode aan
derden zou zijn berokkend.
De Huurder vrijwaart ook de Verhuurder, de met de Verhuurder
verbonden vennootschappen zoals bepaald in artikel 11 van het
Wetboek op de Vennootschappen, en ook hun respectievelijke
bestuurders, vertegenwoordigers, aangestelden of uitvoeringsagenten,
tegen elke vordering van derden naar aanleiding van schade
veroorzaakt door een contractuele tekortkoming van de Huurder, zijn
personeel of het Materieel die zich op de Werf bevonden.
Indien de Verhuurder door derden wordt aangesproken voor zaken die
verband kunnen houden met het Materieel, het Bedieningspersoneel,
de Diensten, de Werkzaamheden, of de uitgevoerde werken,
gebouwen en constructies die door middel van of gebruik makend van
het Materieel zijn opgetrokken, zal de Huurder op eerste verzoek van
de Verhuurder als Partij vrijwillig tussenkomen in dit geschil, ongeacht
of dit geschil aanhangig is voor een rechtbank of een arbitrage, en dit
zelfs indien reeds een procedure tussen de Verhuurder en de Huurder
loopt.
Afstand Vorderingen
De Huurder doet eveneens afstand van alle vorderingen op de
Verhuurder wegens stilstand of verminderde productiviteit van het
Materieel, onder meer omwille van overmacht en onvoorziene
omstandigheden.
Forfaitaire Schadevergoeding
Indien de Verhuurder een einde stelt aan de Overeenkomst wegens een
contractuele tekortkoming van de Huurder, heeft de Verhuurder recht
op een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van de volledige Prijs
voor de voorziene huurperiode, onder voorbehoud van het recht op
een hogere schadevergoeding als Verhuurder hiervan het bewijs kan
leveren. De Huurder heeft in voorkomend geval geen enkel recht op
vergoeding.
Uitdrukkelijk ontbindend Beding
De volgende omstandigheden kunnen leiden tot de beëindiging van het
contract:
• Samenloop en kennelijk onvermogen;
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• Niet-nakoming
van
de
verplichtingen
m.b.t.
het
Bedieningspersoneel;
• Niet-nakoming van de verplichtingen inzake veiligheid en
aanwezigheidsregistratie;
• Wanbetaling;
• Herhaaldelijke niet-nakoming van substantiële verplichtingen;
• Het ontbreken van een tijdig, regelmatig en rechtmatig verweer.
Vergoeding bij Ontbinding
In geval van ontbinding door de schuld van de Huurder behoudt de
Verhuurder zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor
alle aantoonbare kosten, rente en schade die zij heeft geleden en
worden alle vorderingen van de Verhuurder op de Huurder
onmiddellijk opeisbaar. De Huurder heeft in voorkomend geval geen
enkel recht op vergoeding.
ENGINEERINGWERK VOOR DERDEN
Correcte, accurate en volledige Informatieverstrekking
De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de correctheid, de
accuraatheid en de volledigheid van de door hem verstrekte informatie.
De Opdrachtgever moet de Dienstverlener onder andere inlichten over
alle specifieke kenmerken, eigenschappen en vereisten van de Last, de
Werkzaamheden en de Werf. Deze opsomming is niet limitatief.
Aansprakelijkheid Opdrachtgever
De Opdrachtgever zal aldus volledig aansprakelijk worden gesteld
indien door de niet-correctheid, niet-accuraatheid of onvolledigheid
van de door hem verstrekte informatie schade werd veroorzaakt, o.a.
aan de goederen, de omgeving, aan de Dienstverlener, haar
aangestelden, uitvoerders, onderaannemers, mede-uitvoerders en/of
aan derden in de ruimste zin van het woord. De Opdrachtgever is o.a.
verplicht voormelde (rechts-)personen te vrijwaren en schadeloos te
stellen voor alle gevolgen veroorzaakt door de niet-correctheid, nietaccuraatheid of onvolledigheid van de door hem verstrekte informatie.

artikel 11 van het Wetboek op de Vennootschappen en hun
respectievelijke onderaannemers dan ook vrijwaren voor alle claims,
kosten, aansprakelijkheden,…. van welke aard dan ook welke de
hiervoor genoemde aansprakelijkheden te boven gaan.
Toepasselijk Recht en bevoegde Rechtbank
De Overeenkomsten gesloten door Aertssen Kranen en alle andere
verbintenissen van Aertssen Kranen zijn uitsluitend onderworpen aan
het Belgisch recht, met uitsluiting van de bepalingen van
internationaal-privaatrechtelijke aard of andere regels die het recht van
een andere jurisdictie buiten België van toepassing verklaren.
Enige en alle geschillen in verband met het sluiten, de geldigheid, de
interpretatie en/of de uitvoering of beëindiging van de
Overeenkomsten zullen onderworpen zijn aan de exclusieve
rechtsmacht en bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken te
Antwerpen, Afdeling Antwerpen.
Algemene Bepalingen

Effectieve uitvoering van het Werk door een Derde
De engineeringswerkzaamheden, de plannen en berekeningen, zijn
gebaseerd op de huidige stand van de techniek, engineering concepten
en Materieel van de Dienstverlener en blijven de exclusieve eigendom
van de Dienstverlener. Deze mogen enerzijds niet gereproduceerd of
aangewend worden voor de uitvoering door een derde partij of
anderzijds om eender welke reden doorgegeven worden aan een derde
partij of openbaar worden gemaakt zonder de uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van Dienstverlener.

Uitsluiting van Aansprakelijkheid
De Dienstverlener en/of zijn onderaannemers/leveranciers zijn nooit
aansprakelijk voor indirecte of immateriële schade, zoals, maar niet
beperkt tot, inkomstenderving, winstderving en gevolgschade.
Gelimiteerde Aansprakelijkheid
De
aansprakelijkheid
van
de
Dienstverlener
m.b.t.
engineeringsactiviteiten voor derden is te allen tijde beperkt tot 100%
van de prijs van de dienstverlening met als absoluut maximum 250.000
euro tenzij de volledige effectieve uitvoering door de Dienstverlener
zelf wordt uitgeoefend. In dat laatste geval zijn de Bijzondere
Verhuurvoorwaarden van de Dienstverlener van toepassing (met de
daarin opgenomen en toepasselijke aansprakelijkheidsbeperking).
Verplichtingen Opdrachtgever
Voor alle overige schade van welke aard dan ook /niet gedekte risico’s
en vrijstellingen, zonder dat deze opsomming limitatief is, wordt
uitdrukkelijk overeengekomen dat de Dienstverlener niet aansprakelijk
is en wordt standaard door de Dienstverlener geen verzekering
afgesloten. De Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de
verzekering van o.a. de te behandelen goederen, schade aan derden,…
met een afstand van verhaal t.o.v. de Dienstverlener en haar gelieerde
vennootschappen.
Vrijwaring
De Opdrachtgever zal de Dienstverlener, haar directie en personeel, de
aan de Dienstverlener gelieerde ondernemingen zoals bepaald in
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