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Algemene Voorwaarden met betrekking tot engineering en tekenwerk voor derden
(versie 01/2019)

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot engineering en tekenwerk voor derden, hierna genoemd “Algemene Voorwaarden”,
hebben de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen de volgende betekenis :
Diensten/Opdracht: de engineerings- en tekenwerkzaamheden die de Dienstverlener voor de Opdrachtgever verricht.
Dienstverlener: Aertssen Kranen nv.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon van wie de Dienstverlener de Opdracht krijgt tot het uitvoeren van de engineerings- en
tekenwerkzaamheden.
Partijen: de Dienstverlener en de Opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden maken een contractueel document uit en zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud, de uitvoering en
de beëindiging van de Opdracht (met name engineering en tekenwerk) tussen de Partijen, alsmede alle overige rechtshandelingen en
rechtsbetrekkingen tussen de Opdrachtgever en de Dienstverlener met betrekking tot het voorwerp van de Opdracht.
Het in ontvangst nemen van de plannen en/of aanwenden/laten aanwenden van de plannen en berekeningen houdt van rechtswege de
aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden in.
Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk en schriftelijk tussen de Partijen is
overeengekomen.
De algemene voorwaarden en andere algemene eenzijdige bepalingen van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, zelfs niet aanvullend. De
toepasselijkheid van eventuele (onder)aannemings-, verkoops-, leverings-, huur- of andere algemene of bijzondere voorwaarden, onder welke
benaming dan ook, van de Opdrachtgever wordt hier uitdrukkelijk uitgesloten, ook al werd elders het tegendeel bedongen. Deze uitsluiting
primeert op de mogelijke gelijkaardige uitsluiting opgenomen in dergelijke algemene of bijzondere voorwaarden van de Opdrachtgever.

Artikel 3: Informatieverstrekking door de Opdrachtgever
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.
Hij 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, de Opdrachtgever, 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 4: Aansprakelijkheid en verzekeringen
De aansprakelijkheid van Dienstverlener mbt teken- en engineeringsactiviteiten voor derden is ten allen tijde beperkt tot 100% van de prijs van de
dienstverlening met als absoluut maximum 250.000 euro tenzij de volledige effectieve uitvoering, gekoppeld aan de engineering- en tekenwerken,
door de Dienstverlener zelf wordt uitgeoefend. In dat laatste geval zijn de Algemene Verhuurvoorwaarden van de Dienstverlener van toepassing (met
de daarin opgenomen en toepasselijke aansprakelijkheidsbeperking).
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 derde,… met een afstand van
verhaal t.o.v. de Dienstverlener en haar gelieerde vennootschappen.
De Opdrachtgever zal de Dienstverlener, haar directie en personeel, de aan de Dienstverlener gelieerde ondernemingen 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.
De Dienstverlener exonereert zich expliciet voor elke vorm van gevolgschade.

Artikel 5: Prijs en de Factuur– en betalingsvoorwaarden
Indien er een afzonderlijke prijs werd afgesproken voor de Opdracht, los van een eventuele uitvoering of bij gebrek aan een uitvoering, zijn de
facturen van de Dienstverlener contant betaalbaar binnen de 30 dagen na de factuurdatum ter zetel van de Dienstverlener.
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Indien de Opdrachtgever binnen acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur geen opmerkingen, klachten of protest uit, wordt de factuur
geacht onherroepelijk en voorbehoudloos te zijn aanvaard door de Opdrachtgever. Klachten geuit acht kalenderdagen na ontvangst van de
factuur door de Opdrachtgever zijn niet meer ontvankelijk.
Indien 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 de Algemene Voorwaarden, zonder dat
deze bepaling 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.
De Opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van enig retentierecht ongeacht om welke reden en uit welke rechtsverhouding tussen Partijen
dit retentierecht zou zijn ontstaan.
De Opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op schuldvergelijking ten aanzien van de Dienstverlener, waarbij de Partijen
uitdrukkelijk afwijken van artikel 1291 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.
Het is derhalve de Opdrachtgever nooit toegestaan om de facturen van de Dienstverlener te compenseren met vorderingen die hij zou hebben
op de Dienstverlener, zelfs niet indien deze verband houden met de Opdracht en zelfs niet indien deze zeker, vaststaand en opeisbaar zijn.
Innings- en verdisconteringskosten van cheques of wissels zijn ten laste van de Opdrachtgever.
Het aanvaarden van wissels levert geen schuldvernieuwing op; deze zijn eveneens betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de
Dienstverlener, zelfs indien op de wisselbrieven een andere plaats zou zijn vermeld.
Bij gebreke van betaling op de vervaldag van de factuur :
1.
is het bedrag of het nog te betalen saldo van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling eisbaar,
2.
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,
3.
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 euro.
De interesten en het schadebeding houden geen enkele afbreuk of beperking in van het recht van de Dienstverlener op de integrale
vergoeding door de Opdrachtgever van de schade die de Dienstverlener rechtstreeks of onrechtstreeks lijdt of zou kunnen lijden door de
vertraging in betaling.
Bij gebrek aan een tijdige betaling door de Huurder van 1 van de aan de Huurder gerichte facturen, zullen alle uitgeschreven en nog uit te
schrijven facturen aan de Huurder tevens onmiddellijk opeisbaar worden.

5.1 Korting contant
Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke bevestiging van de Verhuurder zal er nooit een korting contant in rekening
kunnen worden gebracht door de Huurder

Artikel 6: Bescherming persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst, het
klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de Overeenkomst, het vervullen van
wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.
De verwerkingsverantwoordelijke is Aertssen Group nv, Laageind 91, 2940 Stabroek. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden
doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de
verwerking.
De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe
de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft
overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen.
De Opdrachtgever bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op
inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.
Voor meer informatie, zie onze Data Protection Notice, zoals terug te vinden op onze website.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
7.1. Toepasselijk recht
De Opdracht wordt uitsluitend beheerst door 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.
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7.2. Bevoegde rechtbank
Enige en alle geschillen in verband met het sluiten, de geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van de Opdracht zullen onderworpen
zijn aan de exclusieve rechtsmacht en bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Artikel 8: Algemene bepalingen
8.1. Effectieve uitvoering van het werk door een derde
De teken- en engineeringswerkzaamheden, de plannen en berekeningen, zijn gebaseerd op de huidige stand van de techniek, engineering
concepten en Materieel van de Dienstverlener en blijven 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.
8.2. Onwettigheid, ongeldigheid, nietigheid of onuitvoerbaarheid van een bepaling
Indien één of meer bepalingen van de van toepassing zijnde voorwaarden, om welke redenen dan ook, onwettig, ongeldig, nietig of
onuitvoerbaar wordt verklaard, geheel of gedeeltelijk, zal deze onwettigheid, ongeldigheid, nietigheid of onuitvoerbaarheid zich niet
uitbreiden tot de overige voorwaarden. In voorkomend geval, zullen de Partijen naar best vermogen en te goeder trouw onderhandelen om
deze bepaling te vervangen door een wettige, geldige, niet-nietige en uitvoerbare bepaling met een gelijkaardige economische uitwerking.
English version upon request – Version française sur demande – Deutsche Version auf Anfrage
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