Aertssen Infra Sud nv
Rue des Tuiliers 8
B-4480 Hermalle-sous-Huy
T +32(0)3 252 35 40
F +32(0)3 252 35 43

www.aertssen.be
info.infra.sud@aertssen.be

Algemene Aankoopvoorwaarden (Werfgebonden)
(Versie 01/10/2021)
Inhoudstafel
Artikel 1: Definities
Artikel 2: Contractuele Documenten
Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst
Artikel 4: Voorwerp van de Levering
Artikel 5: Wijzigingen en hoeveelheden
Artikel 6: Prijs van de Levering
verzekeringen
Artikel 7: Facturatie en betaling van de Leverancier
Artikel 8: Leveringstermijn
Artikel 9: Documenten te leveren door de Leverancier
Artikel 10: Eigendomsoverdracht en risico
Artikel 11: Hulpmiddelen

Artikel 12: Veiligheid, gezondheid en milieu
Artikel 13: Personeel van de Leverancier
Artikel 14: Contractuele tekortkoming
Artikel 15: Beëindiging van de Overeenkomst
Artikel 16: Contractuele aansprakelijkheid en waarborgen
Artikel 17: Burgerlijke aansprakelijkheid, BA-verzekering en andere
Artikel 18: Overmacht
Artikel 19: Opschortende voorwaarden
Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Artikel 21: Algemene bepalingen

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Aankoopvoorwaarden van Aertssen Infra Sud sa,
hierna genoemd “Algemene Voorwaarden”, hebben de hierna
gebruikte begrippen en uitdrukkingen de volgende betekenis:
Bestelling : de documenten van de Koper waarin de voorwaarden
vervat zijn van de bestelling en de aankoop van de Goederen door de
Koper bij de Leverancier.
Contractuele Documenten : de documenten zoals bepaald in artikel 2,
die de Overeenkomst tussen de Partijen beheersen.
Goederen : de door de Leverancier aan de Koper te leveren zaken,
diensten en toebehoren zoals in de Overeenkomst is vastgelegd; alsook
Levering genoemd.
Hulpmiddelen : de door de Koper ter beschikking gestelde dan wel door
de Leverancier ten behoeve van de Levering aan de Koper verschafte of
vervaardigde materialen, programmatuur, tekeningen, modellen,
mallen, gereedschappen, instructies, specificaties en alle overige
hulpmiddelen.
Koper : Aertssen Infra Sud sa.
Leverancier : de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de Koper de
Levering van de Goederen opdraagt.
Opdrachtgever : de natuurlijke of rechtspersoon die de Koper de
opdracht geeft tot het uitvoeren van werken of het verrichten van
andere prestaties, in het kader waarvan de Koper de Goederen bij de
Leverancier bestelt.
Overeenkomst : de afspraken tussen Koper en Leverancier voor de
aankoop van de Goederen door de Koper bij de Leverancier, vastgelegd
in de Contractuele Documenten.
Partijen : de Koper en de Leverancier.
Werf : de plaats of de plaatsen waar de Koper in opdracht van de
Opdrachtgever werken/Leveringen uitvoert. Tenzij uitdrukkelijk en
schriftelijk tussen Partijen afwijkend is overeengekomen, is dit
eveneens de plaats waar de Goederen door de Leverancier moeten
worden geleverd en desgevallend gemonteerd of geïnstalleerd.
Artikel 2: Contractuele Documenten
In het bijzonder verklaart de Leverancier kennis te hebben van alle weten regelgeving in de ruimste zin begrepen die van toepassing zijn of in
de toekomst worden op de uitvoering van de Overeenkomst.
Deze Algemene Voorwaarden maken een Contractueel Document uit
en zijn aldus van toepassing op de totstandkoming, de inhoud, de
uitvoering en de beëindiging van de Overeenkomst tussen de Partijen,
alsmede alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen
de Koper en de Leverancier met betrekking tot het voorwerp van de
Overeenkomst.
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Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken
indien en voor zover zulks uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Partijen is
overeengekomen.
De algemene voorwaarden en andere algemene eenzijdige bepalingen
van de Leverancier zijn niet van toepassing, zelfs niet aanvullend.
Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst
Behoudens schriftelijk tegenbericht binnen de 10 kalenderdagen na het
verzenden van de Bestelling door de Koper aan de Leverancier, wordt
deze geacht aanvaard te zijn door de Leverancier en komt de
Overeenkomst tussen Partijen aldus tot stand.
De Leverancier verklaart aldus ook in het bezit gesteld te zijn en kennis
te hebben genomen van de Contractuele Documenten en van alle
administratieve en technische bepalingen die van toepassing zijn op
deze Levering.
Artikel 4: Voorwerp van Levering
4.1. Kwalitatieve eisen en waarborgen
Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking, zijn de te leveren
Goederen nieuw, in perfecte staat, van eerste kwaliteit, vrij van enige
gebreken, conform met de toepasselijke wet- en regelgeving, en
geschikt voor onmiddellijk gebruik. Ze beantwoorden aan de
goedgekeurde kwaliteitsplannen en technische fiches, zoals bepaald in
artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.
De Leverancier garandeert dat de Goederen, inclusief het leveren en
lossen van deze goederen: de eventuele installatie en/of montage
daarvan:
• in overeenstemming zijn met de beschrijving en eisen zoals
weergegeven op de Bestelling en zoals overeengekomen
tussen de Partijen in de andere Contractuele Documenten
alsook de specificaties opgegeven voor de Opdrachtgever;
• vrij zijn van gebreken en rechten van derden;
• voldoen aan alle wettelijke eisen en normen onder andere op
het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu, alle
zoals deze gelden in de landen van fabricage, verzending,
doorvoer en bestemming van de Goederen op het moment
van Levering;
• voldoen aan de hoogste eisen van de binnen de branche
gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen en certificering,
alle zoals deze gelden ten tijde van de Levering.
•
De Leveringen worden uitgevoerd volgens alle gegevens van de
Bestelling en de instructies van de Werfleider/Projectleider van de
Koper.
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4.2. Wijze van Levering
De Leveringen worden uitgevoerd volgens de instructies van de
Werfleider/Projectleider van de Koper. Deze instructies geven de
plaats, het tijdstip en de wijze van levering aan.
De Levering van de Goederen dient te gebeuren in overeenstemming
met de Contractuele Documenten, rekening houdend met de
omstandigheden op de Werf, met de nodige veiligheidsvoorzieningen
die door de Leverancier zijn te nemen en met de naburige
eigendommen.
4.3. Keuring en aanvaarding van Levering
In het licht van de onder artikel 4.1 gestelde garanties van de
Leverancier, onder meer wat betreft de staat, kwaliteit, aard en
geschiktheid van de Goederen, verklaren partijen dat de Koper geen
verplichting tot keuring van de Goederen heeft op het moment van
ontvangst noch op enig ander moment, ook niet bij aanwending,
verwerking of betaling van de Goederen. Het ontvangen van Goederen
door de Koper kan door de Leverancier niet geïnterpreteerd of
aangehaald worden als aanvaarding, ook niet wanneer de Goederen na
ontvangst door de Koper worden aangewend, verwerkt of betaald. De
Koper verliest door het ontvangen, aanwenden, verwerken of betalen
van de Goederen geen recht om zich te beroepen op enig gebrek, enige
niet-conformiteit of enige ongeschiktheid.
Artikel 5: Wijzigingen en hoeveelheden
5.1. Wijzigingen
De Koper heeft het recht om aan de Overeenkomst eenzijdig
wijzigingen in de bestelde hoeveelheid van de Goederen aan te
brengen.
De Koper stelt de Leverancier in kennis van de door hem verlangde
wijzigingen. Deze kennisgeving kan zowel schriftelijk als mondeling
gebeuren.
Indien een wijziging naar het oordeel van de Koper of Leverancier
gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van
Levering, is de Leverancier verplicht om de Koper hieromtrent zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht kalenderdagen na de
kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk te informeren.
In afwachting van een definitieve beslissing hieromtrent dienen de
Leveringen echter zonder onderbreking te worden voortgezet door de
Leverancier, ondanks de betwistingen waartoe het vaststellen van de
nieuwe prijzen en/of termijnen aanleiding zou kunnen geven.
De Koper heeft het recht om de Overeenkomst te beëindigen indien,
als gevolg van de wijzigingen, de door de Leverancier gestelde prijs en
levertijd voor de Koper niet aanvaardbaar blijken. Van dit recht zal de
Koper niet op onredelijke gronden gebruik maken. In geval van deze
beëindiging zal de Koper aan de Leverancier alle redelijke directe
kosten vergoeden die de Leverancier tot op dat moment in
rechtstreekse uitvoering van de beëindigde Overeenkomst heeft
gemaakt en waarvan en voor zover de resultaten niet elders te
benutten zijn. De Koper is hiervoor aan de Leverancier geen toeslag,
vergoeding voor gederfde winst of enige andere compensatie of
schadevergoeding verschuldigd.
5.2. Hoeveelheden
De Leverancier is zich ervan bewust dat de in de Contractuele
Documenten vermelde hoeveelheden vermoedelijk en slechts
indicatief zijn en dat de uiteindelijk te leveren hoeveelheid in
belangrijke mate kan afwijken van de opgegeven vermoedelijke
hoeveelheden. Deze hoeveelheden dienen steeds afgestemd te
worden met Werfleider/Projectleider van de Koper voor er overgegaan
wordt tot levering en/of productie.
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De hoeveelheden die in aanmerking kunnen worden genomen voor
facturatie dienen door de Opdrachtgever aanvaard te zijn. Dit dient te
gebeuren op basis van gedetailleerde leveringsbonnen of
opmetingsstaten die door de Leverancier moeten worden bezorgd. De
te factureren hoeveelheden worden tegensprekelijk opgemeten of
vastgesteld nadat de Goederen werden geleverd en gecontroleerd
door de Koper, en aanvaard door de Opdrachtgever.
De inhoud/omvang van hoeveelheden dient berekend te worden
volgens de meetmethoden voor hoeveelheden zoals deze werden
bepaald door het bestek van de Opdrachtgever. Bij gebrek aan een
bestekbepaling gelden in eerste instantie de huidige normen en in
ondergeschikte orde de handelsgebruiken.
Indien door ontwerpwijzigingen of andere onvoorziene
omstandigheden, de vermoedelijke hoeveelheid van de te leveren
producten zou wijzigen, geeft dit de Leverancier geen enkele aanleiding
tot prijsherziening, schadevergoeding, vergoeding voor winstderving,
termijnverlenging of wijziging van de overeengekomen planning,
behalve in de mate waarin de Opdrachtgever – desgevallend – zulks
toestaat aan de Koper en in geval maatwerk.
5.3. Bijbestellingen door de Opdrachtgever bestelde supplementaire
leveringen
Het is de Leverancier verboden rechtstreeks te onderhandelen met de
Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Koper. De Leverancier verbindt er zich tevens toe zich ervan te
onthouden op eigen initiatief of op verzoek van de Opdrachtgever een
prijsopgave of aanvullende voorstellen van welke aard ook aan de
Opdrachtgever te doen zonder deze via de Koper in te dienen. Bij
miskenning van deze verplichting is een forfaitaire schadevergoeding
vastgesteld op dertig (30) % van de totaalprijs van de supplementaire
levering
verschuldigd,
onder
voorbehoud
van
hogere
schadevergoedingen indien de Koper een grotere reële schade kan
bewijzen.
Artikel 6: De prijs van de Levering
De vermelde prijzen en eenheidsprijzen zijn exclusief BTW, vast en
onherzienbaar en omvatten alle kosten voor de Leveringen en
desgevallend de diensten welke nodig of nuttig zijn voor een volledige
en perfecte uitvoering van de Overeenkomst, conform de Contractuele
Documenten, het lastenboek, de plannen en de studies, tot algehele
voldoening van de Koper en de Opdrachtgever. De prijs omvat o.a. alle
mogelijke kosten voor vervoer, verzekering, veiligheid, verpakking,
inname van terreinen, kaaien of waterlopen, en alle keuringen,
proeven, controles en kwaliteit voorgeschreven door de
Opdrachtgever. Deze opsomming is niet limitatief.
De Leverancier garandeert de volledige Levering aan de in de
Contractuele Documenten opgenomen prijzen en eenheidsprijzen, wat
ook de invloed op de markt is van wijzigingen van prijzen, materialen
en/of lonen. De prijs is aldus te beschouwen als een absoluut forfait per
eenheid welke ook de uitgaven, voorzienbaar of onvoorzienbaar, van
de Leverancier.
Artikel 7: Facturatie en betaling van de Leverancier
7.1. Facturen
Alleen voor ontvangst goedgekeurde Leveringen komen in aanmerking
voor facturatie.
De facturen van de voorlopig goedgekeurde Leveringen worden in
principe maandelijks opgemaakt, op basis van een door de
Projectleider/Werfleider van de Koper getekende opmetingsstaat of
leveringsbon. De opmetingsstaten of leveringsbonnen zijn eenvoudig
en duidelijk opgesteld zodat een gemakkelijke controle mogelijk is. De
handtekening van de Projectleider/Werfleider van de Koper op de
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opmetingsstaat of leveringsbon houdt geen aanvaarding in van de
geleverde goederen en geldt uitsluitend als bewijs van ontvangst.
De facturatie gebeurt pas na overhandiging van eventueel
voorgeschreven keuringsverslagen, certificaten, proeven, technische
fiches, garantiebewijzen, alsook alle andere documenten vermeld in de
Contractuele Documenten en deze gebeurlijk verplicht gesteld door de
wetgeving en bindende bepalingen.
Volgende richtlijnen inzake facturen en creditnota’s dienen daarnaast
te worden gevolgd:
• Verzending per mail (ook meerdere PDF facturen) op
mailadres: invoice@aertssen.be
• Andere formaten dan PDF worden niet aanvaard.
• 1 PDF bestand = 1 factuur. Gelieve aldus niet meerdere
facturen op te nemen in 1 PFD bestand.
• Bijlagen bij facturen moeten worden opgenomen in hetzelfde
PDF bestand als de factuur.
• De facturen moeten onze referentie (werfnummer) en de
naam van het project vermelden.
• Geen dubbele aanlevering elektronische factuur of papieren
versie-elektronische aanlevering.
• Bij elke factuur dient de door Projectleider/Werfleider van de
Koper ondertekende opmetingsstaat of leveringsbon te
worden gevoegd.
Indien de factuur niet voldoet aan alle wettelijke en reglementaire
bepalingen of één van bovenstaande vereisten, wordt deze niet
aanvaard en is door de Koper geen enkele betaling verschuldigd.
Stilzwijgen van de Koper kan op geen enkele wijze als impliciete
aanvaarding van de factuur gelden. .
7.2. Betaling
De betaling van een factuur houdt geenszins de goedkeuring in van de
Leveringen.. Ze verminderen geenszins de aansprakelijkheid van de
Leverancier. De Koper behoudt ook nadien het recht voor om ten allen
tijde gerechtvaardigde klachten te formuleren. Alle boetes,
minderwaarden en overige vergoedingen welke door de
Opdrachtgever t.a.v. de Koper worden toegepast ingevolge Leveringen
uitgevoerd door de Leverancier, worden in mindering gebracht bij de
betaling van de facturen van de Leverancier of worden door hem, op
eerste verzoek, betaald.
Bij laattijdige betaling is de Koper enkel verwijlinteresten verschuldigd
berekend vanaf de vijftiende kalenderdag na ontvangst van de
aangetekende ingebrekestelling door de Leverancier om over te gaan
tot betaling. Deze verwijlinteresten worden berekend aan de wettelijke
interestvoet zoals bepaald door de wet van 5 mei 1865.
Alle betalingen of afkortingen door de Koper worden eerst
aangerekend op de hoofdsom, en pas nadien op de interesten en
kosten, waarbij de Partijen uitdrukkelijk afwijken van de artikelen 1254
en 1255 van het Burgerlijk Wetboek.
De Koper heeft het recht om bedragen die hij aan de Leverancier
verschuldigd is, te verrekenen met bedragen die de Leverancier aan de
Koper verschuldigd is met betrekking tot leveringen van de Leverancier,
ook in het kader van andere werven,. Deze bepaling geldt ook in geval
van faillissement, vereffening, stopzetting van de activiteiten van de
Leverancier of beëindiging ten nadele van de Leverancier, ongeacht of de
schuld opeisbaar, vaststaand of zeker is.
Artikel 8: Leveringstermijn
De Leveringen moeten worden uitgevoerd zoals overeengekomen en
volgens de algemene planning der werken in opdracht van de
Opdrachtgever, conform de Bestelling. Door de aanvaarding van de
Bestelling verklaart de Leverancier kennis te hebben genomen van deze
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planning en hem als dusdanig te aanvaarden. Deze planning van de
Leveringen kan eenzijdig door de Koper worden gewijzigd tijdens de
uitvoering van de werken. De wijzigingen worden tijdig aan de
Leverancier bekend gemaakt. De Leverancier dient onmiddellijk
schriftelijk contact op te nemen met de Werfleider/Projectleider van de
Koper teneinde in gezamenlijk overleg de nieuwe leveringsplanning
vast te leggen, in coördinatie met eventuele andere werkzaamheden.
De Leverancier erkent dat een stipte naleving van de overeengekomen
leveringstermijn een essentieel bestanddeel is van de Overeenkomst
en een resultaatsverbintenis uitmaakt.
Indien de Leverancier zijn Leveringen niet binnen de overeengekomen
termijn of niet conform de opdracht zal aangevat en/of uitgevoerd
hebben, zal de Leverancier gehouden zijn, zonder ingebrekestelling en
enkel door het overschrijden van de aanvangsdatum en/of
uitvoeringstermijn, tot het betalen van een niet-terugvorderbare
vergoeding van 0.2% van de totaalprijs per kalenderdag vertraging
waarbij de totaalprijs gebaseerd wordt op de eenheidsprijs en de
vermoedelijke hoeveelheden vermeld op de Bestelling, met een
minimum van 100 euro per kalenderdag vertraging. Indien de
overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Koper een hogere
vertragingsvergoeding voorziet, zal deze gelden voor deze bestelling
i.p.v. de hierboven vermelde 0.2%. Deze schadevergoeding doet geen
afbreuk aan het recht van de Koper op een hogere schadevergoeding
te vorderen indien zijn werkelijk geleden schade bovenstaande
vergoeding overstijgt. Onverminderd de toepassing van de hierboven
bepaalde niet-terugvorderbare vertragingsvergoeding, vrijwaart de
Leverancier, de Koper tegen elke schadevergoeding die deze aan
derden inclusief de Opdrachtgever verschuldigd is ten gevolge van de
door de Leverancier laattijdig uitgevoerde Leveringen.
Onverminderd zijn recht op schadevergoeding en interesten, kan hij
mits voorafgaande ingebrekestelling eveneens overgaan tot het laten
uitvoeren van de Overeenkomst door derden. De meerkosten, risico’s
en schadevergoedingen aan de Koper opgelegd door de
Opdrachtgever, in verband met de laattijdige uitvoering van de
Overeenkomst worden in dit geval ook integraal gedragen door de
Leverancier.
De Leverancier kan geen schadevergoeding of termijnverlenging
inroepen wegens omstandigheden eigen aan de bouw, zoals daar zijn:
gebrek aan materialen en/of personeel, regen, storm,
projectwijzigingen, brand door hem veroorzaakt, beschadigingen,
panne van zijn materieel, hinder van ander personeel en andere
factoren die zouden verhinderen dat de Levering wordt verder gezet.
Voorgaande opsomming is niet-limitatief.
Artikel 9: Documenten te leveren door de Leverancier
De Leverancier verbindt er zich toe om de volgende documenten aan
de Koper schriftelijk te bezorgen (op infoterrassement@aertssen.be.
• Rechtsgeldig ondertekend exemplaar van de Overeenkomst
zonder opmerkingen of voorbehouden
• Alle andere documenten zoals gevraagd in de Bestelling of
voorgeschreven in de Contractuele documenten
• Technische fiches van de te leveren producten
• Certificaten inzake CE/BENOR/COPRO of andere erkende
keurmerken
• De nodige werktekeningen en technische gegevens ten
behoeve van het technisch/post-interventie/as-built dossier,
inspectie en/of testrapporten
• Desgevallend, een handleiding voor bediening en onderhoud
in het Nederlands/Frans/Engels
• Detailplanning van de Leveringen opgesteld in samenwerking
met de verantwoordelijke van de Koper.
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Deze documenten moeten aan de Koper vóór en uiterlijk bij de aanvang
der Leveringen overhandigd zijn, tenzij de Opdrachtgever striktere
eisen oplegt. De opmaak van deze documenten zijn inbegrepen in de
prijs.
Het is de plicht van de Leverancier om op eigen initiatief de Kopers deze
gegevens te verschaffen. Er rust geen enkele verplichting of
aansprakelijkheid op de Koper om deze gegevens te bekomen.
Indien de Koper niet tijdig beschikt over al deze documenten zal de
Leverancier gehouden zijn, zonder ingebrekestelling en enkel door het
niet-overhandigen van alle in dit artikel vermelde documenten, tot het
betalen van een niet terugvorderbare vergoeding van 0.2% van de
totaalprijs met een minimum van 100 euro, per kalenderdag en per
document dat niet overhandigd werd aan de Koper. De Koper behoudt
zich uitdrukkelijk het recht voor om deze vergoeding in mindering te
brengen van de facturen van de Leverancier. Deze schadevergoeding
doet geen afbreuk aan het recht van de Koper op een hogere
schadevergoeding te vorderen indien zijn werkelijk hierdoor geleden
schade bovenstaande vergoeding overstijgt.
In het geval het niet-overgemaakte document essentieel is voor de uit
te voeren werken en de goede organisatie van de Werf, behoudt de
Koper zich tevens het recht voor om, indien hij vijf dagen na een
aangetekende ingebrekestelling deze documenten nog niet heeft
ontvangen, een einde te stellen aan de Overeenkomst overeenkomstig
artikel 15.3 van de Algemene Voorwaarden.
Artikel 10: Eigendomsoverdracht en risico
Met inachtneming van het hierna bepaalde, gaat de eigendom en het
risico van de Goederen over van de Leverancier op de Koper nadat deze
zijn afgehaald of geleverd en, indien van toepassing, conform de
Overeenkomst zijn gelost, en mits aanvaarding door de Koper.
Onverminderd het bepaalde in bovenstaande alinea, geldt dat op het
moment dat goederen van de Koper, zoals Hulpmiddelen,
grondstoffen, hulpstoffen of software, zijn verwerkt in goederen van de
Leverancier, er sprake is van een nieuw goed waarvan de eigendom aan
de Koper toebehoort.
De Leverancier behoudt het risico van de Goederen voor de periode
gelegen tussen het moment van eigendomsovergang en het moment
van (af)levering, indien deze momenten niet samenvallen. De
Leverancier is gedurende de periode dat hij het risico van de Goederen
draagt, verplicht de Goederen tegen alle risico’s en voor zijn rekening
voldoende te verzekeren en verzekerd te houden, zoals bepaald in
artikel 17 van de Algemene Voorwaarden.
Artikel 11: Hulpmiddelen
Ingeval de Koper aan de Leverancier Hulpmiddelen ter beschikking stelt
ten behoeve van de nakoming van de verplichtingen van de
Leverancier, blijven deze eigendom van de Koper, tenzij Partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De
Leverancier zal de betreffende goederen bewaren afgescheiden van
goederen die hemzelf of derden toebehoren en zal deze in goede staat
onderhouden zolang ze in zijn bezit zijn.
De Leverancier zal de Hulpmiddelen niet (doen) aanwenden voor of in
verband met enig ander doel dan de levering aan de Koper
overeenkomstig de Overeenkomst.
De wijze van gebruik van de Hulpmiddelen is geheel voor risico van de
Leverancier. De Leverancier is gehouden tot vergoeding van elke
schade die door het gebruik van de Hulpmiddelen is veroorzaakt, zowel
aan de Koper, de Opdrachtgever als aan derden, overeenkomstig artikel
17 van de Algemene Voorwaarden.

Aertssen Infra Sud nv
btw BE 0471 808 295
RPR Luik, afd. Luik

KBC BE07 4090 5128 6166
BIC KBC KREDBEBB

Artikel 12: Veiligheid, gezondheid en milieu
De Leverancier verbindt zich ertoe alle regels, instructies of richtlijnen
inzake veiligheid na te leven die door of namens de Opdrachtgever of
de Koper zouden worden opgelegd, zowel deze instructies meegedeeld
aan de Leverancier vóór de aanvang van de Levering als deze die nadien
worden opgelegd. De Leverancier zal de uitvoering van zijn Leveringen
coördineren met het veiligheidsplan van de Werf. De Leverancier voert
de hem toevertrouwde Leveringen steeds zodanig uit dat de veiligheid
van zijn eigen personeel, het personeel van de Koper en alle derden niet
in gevaar wordt gebracht.
Bij niet-naleving van de hierboven bepaalde verplichtingen door de
Leverancier, kan de Koper of de Opdrachtgever zonder verdere
ingebrekestelling de toegang tot de Werf ontzeggen aan de
Leverancier, zonder dat de Leverancier hiervoor enige
schadeloosstelling of termijnverlenging kan vorderen.
Artikel 13: Personeel van de Leverancier
De Leverancier verbindt er zich toe uitsluitend geschikt en bekwaam
personeel in te zetten om de Leveringen uit te voeren. De Koper kan,
op ieder ogenblik, personeel weigeren op de Werf dat zijn inziens
onvoldoende bekwaam is. Hij moet hiervoor geen bijkomende redenen
opgeven of bewijs van onbekwaamheid voorleggen. Dergelijke
weigering kan nooit aanleiding geven tot enige vorm van
schadevergoeding aan de Leverancier, en evenmin tot een
termijnverlenging.
De Leverancier zorgt er tevens voor dat het personeel dat de
Leveringen uitvoert, voldoet aan al de wettelijke en reglementaire
bepalingen.
Indien de bij deze Algemene Voorwaarden bedoelde Diensten
onderworpen zijn aan de registratie van de aanwezigheden in
toepassing van Afdeling 4, Hoofdstuk V van de wet van 4 augustus 1996
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk zorgt de Verkoper ervoor dat elke persoon die in zijn opdracht de
plaats betreedt waar de bij deze overeenkomst bedoelde Diensten
worden uitgevoerd, wordt geregistreerd vooraleer deze plaats te
betreden. Hij zorgt er ook voor dat de nodige gegevens die betrekking
hebben op zijn diensten daadwerkelijk en correct worden geregistreerd
en worden doorgestuurd naar de gegevensbank van de RSZ wanneer
wettelijk verplicht (onder meer in geval van levering van stortklaar
beton).
De Verkoper verbindt er zich toe een registratiewijze toe te passen die
voldoet aan de waarborgen vastgesteld bij de voormelde wetgeving
betreffende de registratie van de aanwezigheden en deze ter
beschikking te stellen van de verkoper waarop hij op zijn beurt een
beroep doet. Wanneer de Opdrachtgever of Koper expliciet een
systeem vooropstelt, dient de Verkoper van dit systeem gebruik te
maken.
In geval van inbreuk door de Verkoper op hogergenoemde bepalingen,
en onverlet de andere bepalingen van de huidige Algemene
Voorwaarden, heeft de Koper het recht om op de facturen en
waarborgen van de Verkoper in te houden: het bedrag van de straffen,
boetes, inhoudingen, kosten en verliezen van de Koper, salarissen en
sociale of fiscale schulden van de Verkoper, waartoe deze persoonlijk
dan wel in toepassing van de geldende wetgeving hoofdelijk gehouden
is. Ten dien einde erkent de Verkoper expliciet dat de Koper het recht
heeft om elke betaling te staken van door de Verkoper uitgeschreven
en opeisbare facturen, zelfs deze met betrekking tot andere
overeenkomsten, zolang de RSZ of de fiscale administratie of de
Opdrachtgever zich kunnen beroepen op de (hoofdelijke)
aansprakelijkheid en het verschuldigde en opeisbare bedrag nog niet
hebben vastgesteld.
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De Leverancier, zijn Personeel, zijn eventuele Onderaannemers en zijn
interim-arbeiders dienen zich te onthouden van het fotograferen of
filmen van de uitrustingen, installaties, gebouwen of eigendommen van
de initiële opdrachtgever of de Hoofdaannemer.

Artikel 15: Beëindiging van de Overeenkomst
De Leverancier meldt onmiddellijk en schriftelijk aan de Koper elk feit
of omstandigheid zoals hieronder beschreven die de Koper het recht
zou kunnen geven om de Overeenkomst te beëindigen.

Artikel 14: Contractuele tekortkoming
14.1. Bepaling en vaststelling van contractuele tekortkomingen
De Leverancier wordt o.a. beschouwd aan zijn contractuele
verplichtingen tekort te komen indien de Leverancier de Overeenkomst
niet uitvoert in overeenstemming met de bepalingen van de
Overeenkomst zoals vastgelegd in de Contractuele Documenten of niet
voldoet aan alle andere vereisten aan hem gesteld, uitdrukkelijk of
volgens de handelsgebruiken, waarbij ook de lichtste contractuele fout
in aanmerking komt. De Leverancier meldt onmiddellijk en schriftelijk
aan de Koper elk feit of omstandigheid die zijn in gebreke zijn zou
kunnen inhouden.

15.1. Samenloop en kennelijk onvermogen
In geval van overlijden, aanvraag of vordering tot of vaststelling van
faillissement, aanstelling van een voorlopige bewindvoerder of
gerechtsmandataris, onbekwaamverklaring, of elke gelijkaardige
toestand of procedure, vereffening of elke andere vorm van samenloop
van schuldeisers of kennelijk onvermogen die de Leverancier treft,
heeft de Koper het recht om, zonder opzeg en zonder voorafgaande
ingebrekestelling, de Overeenkomst te beëindigen overeenkomstig dit
artikel. Deze optie komt enkel de Koper toe. Dergelijke beëindiging
moet aan de Leverancier of aan zijn rechtsopvolgers bij aangetekend
schrijven worden gemeld. Zij geeft geen enkel recht op vergoeding aan
de Leverancier of zijn rechtsopvolgers.
Daartegenover staat dat de Koper, ingeval van dergelijke beëindiging,
recht heeft op de forfaitaire schadevergoeding zoals bepaald in artikel
15.4 van de Algemene Voorwaarden.

In het bijzonder geldt als contractuele tekortkoming elke tekortkoming
waardoor de afloop van de aanneming van de Koper in het gedrang
komt of dreigt te komen, o.m. op het vlak van de uitvoeringstermijn of
wanneer de Leveringen of prestaties van de Koper niet door de
Opdrachtgever dreigen te worden aanvaard.
Zodra de Leverancier een aangetekende brief ontvangt van de Koper
waarin zijn in gebreke blijven wordt vastgesteld, moet de Leverancier
binnen de vijf kalenderdagen na verzending van dit schrijven, of binnen
de termijn zoals deze vermeld wordt op voormelde ingebrekestelling,
zijn volledig en afdoende gemotiveerd verweer meedelen per
aangetekende brief aan de Koper en hierbij alle dienstige opmerkingen
maken. In deze brief doet de Leverancier eventueel voorstellen om zijn
tekortkomingen recht te zetten.
Bij gebreke aan het verweer van de Leverancier in deze zin en
verzonden binnen de periode zoals vermeld in het vorige lid, datum
zoals afgestempeld door de postdiensten, wordt de Leverancier
onweerlegbaar geacht in te stemmen met de inhoud van de
ingebrekestelling.
14.2. Middelen van optreden van de Koper
Indien de Goederen, desgevallend na keuring, niet blijken te voldoen
aan de eisen zoals bepaald in de Contractuele Documenten, zal de
Leverancier binnen vijf werkdagen, of binnen de termijn zoals deze
vermeld wordt op voormelde ingebrekestelling, zorg dragen voor
herstel of vervanging van de geleverde Goederen. Dit behelst, indien
nodig, eveneens het demonteren van de Goederen dewelke niet
voldoen, en de eventuele installatie of montage van de nieuw
aangeleverde goederen. Indien de Leverancier niet aan deze
verplichting voldoet, is de Koper gerechtigd deze leveringen en/of
werken te laten uitvoeren door een, dan wel zelf maatregelen te nemen
of maatregelen door een derde te laten nemen, dit alles voor rekening
en risico van de Leverancier.
Indien de Leverancier binnen de in het vorige lid bedoelde termijn naar
de mening van de Koper onvoldoende heeft gedaan om de afgekeurde
geleverde Goederen en de eventuele installatie of montage daarvan
terug te halen of ongedaan te maken, heeft de Koper het recht de
Goederen en de eventuele installatie of montage daarvan aan de
Leverancier voor diens rekening te retourneren of ongedaan te maken,
dit alles op kosten van de Leverancier en zonder dat enige berichtgeving
van de zijde van de Koper daarvoor is vereist. Alle schade en kosten zijn
volledig voor rekening en risico van de Leverancier.
De Leverancier is gehouden tot het vergoeden van de Koper van alle
rechtstreekse of onrechtstreekse kosten en schade welke hieruit
voortvloeien. De Koper is gerechtigd op alle bedragen die hij om eender
welke reden nog aan de Leverancier verschuldigd is, de betreffende
sommen af te houden.
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15.2. Beëindiging door de Opdrachtgever van zijn overeenkomst met
de Koper
Indien de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Koper om
welke reden ook wordt beëindigd, komt er ook van rechtswege een
einde aan de Overeenkomst. Indien de beëindiging door de
Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te wijten is aan een contractuele
tekortkoming van de Leverancier zoals bepaald in artikel 14 van de
Algemene Voorwaarden, is hij aan de Koper tevens de forfaitaire
schadevergoeding zoals bepaald in artikel 15.4 van de Algemene
Voorwaarden verschuldigd. De Leverancier heeft in geen geval
aanspraak op enige schadevergoeding, ook al zijn diens Leveringen
vreemd aan de beslissing tot verbreking door de Opdrachtgever.
15.3. Contractuele tekortkoming
Wanneer de Leverancier in gebreke blijft bij de uitvoering van de hem
toevertrouwde Leveringen, zoals o.a. vastgesteld in artikel 14 van de
Algemene Voorwaarden, heeft de Koper het recht om, na verloop van
een periode van vijf werkdagen na een aangetekende
ingebrekestelling, de Overeenkomst, de leveringsopdracht of een deel
ervan zonder verdere ingebrekestelling, te beëindigen. Hij zal
aangetekend aan de Leverancier melden dat hij van deze mogelijkheid
gebruik maakt. Dergelijke ontbinding geeft de Leverancier geen enkel
recht op vergoeding.
Wanneer de Koper de Overeenkomst beëindigt volgens de hierboven
vermelde voorwaarden, dan kan hij de Leveringen laten voortzetten
door een derde en dit op kosten en risico van de in gebreke blijvende
Leverancier, onverminderd zijn rechten op schadevergoeding voor de
werkelijk geleden schade.
15.4. Forfaitaire schadevergoeding
Indien de Koper de Overeenkomst beëindigt wegens een contractuele
tekortkoming van de Leverancier zoals vastgelegd in de artikelen 14 en
15 van de Algemene Voorwaarden, heeft de Koper recht op een
forfaitaire schadevergoeding van 10 % van de totaalprijs die gebaseerd
wordt op de eenheidsprijs en de vermoedelijke hoeveelheden vermeld
op de Bestelling, onder voorbehoud van het recht op een hogere
schadevergoeding mits het bewijs door de Koper van een
omvangrijkere reële schade, vermits Partijen erkennen en vastleggen
dat de Leverancier omwille van de omstandigheden die de eenzijdige
verbreking rechtvaardigen, definitief en onherroepelijk in gebreke blijft
zijn verbintenissen na te komen.
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Artikel 16: Contractuele aansprakelijkheid en waarborgen
De Leverancier is volledig verantwoordelijk voor de volledige en
conforme uitvoering van de aan hem toevertrouwde Leveringen.
De Leverancier is aansprakelijk voor alle fouten, gebreken,
onvolkomenheden, misrekeningen, verzuim, onachtzaamheden,
vertragingen en overige contractuele wanprestaties die hem
toerekenbaar zijn. Hij vergoedt integraal de volledige schade en alle
overige nadelige gevolgen, voorzienbaar of onvoorzienbaar, die de
Koper, de Opdrachtgever 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 toerekenbaar aan de Leverancier.
De korte termijn zoals bedoeld in artikel 1648 van het Burgerlijk
Wetboek kan ten aanzien van de Koper niet aanvangen voordat de
werken uitgevoerd met of met hulp van de Goederen voorlopig werden
opgeleverd tussen de Koper en de Opdrachtgever.
De Leverancier stelt alles in het werk om zo spoedig en zorgvuldig
mogelijk de gevolgen van zijn fouten, gebreken, onvolkomenheden,
misrekeningen, verzuim, onachtzaamheden, vertragingen en overige
contractuele wanprestaties, recht te zetten, op zijn kosten en zijn risico.
Dit zal geen aanleiding kunnen geven tot een verlenging van de
leveringstermijn, een verhoging van de prijs of enige andere
bijkomende vergoeding. Indien vervangingen of de herstelmaatregelen
een meer waardevol resultaat opleveren dan oorspronkelijk beoogd
door de Overeenkomst, komt dit voordeel uitsluitend toe aan de Koper
of de Opdrachtgever.
De Leverancier vrijwaart tevens de Koper, de met de Koper verbonden
vennootschappen zoals bepaald in artikel 1:20 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, alsmede hun respectievelijke
bestuurders, vertegenwoordigers, aangestelden of uitvoeringsagenten,
tegen elke vordering van derden naar aanleiding van schade
veroorzaakt door de Leverancier, zijn personeel of de zaken die de
Leverancier onder zijn toezicht had, in uitvoering van de
Overeenkomst.
Indien de Koper door de Opdrachtgever of derden wordt aangesproken
voor zaken die verband kunnen houden met de Goederen zal de
Leverancier op eerste verzoek van de Koper als partij vrijwillig
tussenkomen in dit geschil, ongeacht of dit geschil aanhangig is voor
een
rechtbank,
een
arbitragecommissie
of
voor
de
Verzoeningscommissie Bouw, en dit zelfs indien reeds een procedure
tussen de Koper en de Leverancier loopt. Hij is verplicht de Koper
schadeloos te stellen, te vrijwaren voor en te verdedigen tegen alle
vorderingen, eisen, (procesrechtelijke) aanspraken, verliezen, kosten
en uitgaven, die door de Opdrachtgever of een derde worden gericht
aan de Koper.
De mogelijk goede afloop van rondgangen, tests, controles, keuringen
e.d. doet geen enkele afbreuk aan de aansprakelijkheid van de
Leverancier. Het feit dat de Koper of een gelaste derde aanpassingen
heeft gemaakt aan de werken uitgevoerd door de Leverancier, doet
geen enkele afbreuk aan de aansprakelijkheid van de Leverancier.
Artikel 17: Burgerlijke aansprakelijkheid, BA-verzekering en andere
verzekeringen
17.1. Burgerlijke aansprakelijkheid-Algemeen principe
De Leverancier zal de Koper vrijwaren tegen elke
aansprakelijkheidsvordering, van welke aard en op welk tijdstip dan
ook, met inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid voor aannemers
en architecten, in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst
en uitgaande van de Opdrachtgever, diens aangestelden of derden.
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17.2. Burgerlijke aansprakelijkheid en BA-verzekering
De Leverancier neemt o.a. de burgerlijke aansprakelijkheid en de
aansprakelijkheid op grond van artikelen 1382 tot en met 1386bis van
het Burgerlijk Wetboek die voortvloeit uit eigen daden of daden van zijn
personeel voor zijn rekening. De Leverancier neemt uitdrukkelijk de
aansprakelijkheid op zich voor alle schade die hij foutloos aanricht aan
de naburige eigendommen van de Werf zoals bepaald in artikel 544 van
het Burgerlijk Wetboek, ongeacht of deze schade is veroorzaakt door
de Goederen of door de transport- of uitlaadmiddelen gebruikt om de
Goederen op de Werf af te leveren. Hij erkent dat dit een uitbreiding is
van zijn aansprakelijkheid.
De Leverancier verklaart hierbij minstens een verzekeringspolis van het
type BA onderneming/bedrijfsaansprakelijkheid te hebben
onderschreven, op zijn kosten, bij een verzekeringsmaatschappij van
uitstekende reputatie en met voldoende financiële draagkracht, vóór
en uiterlijk bij de aanvang van de Leveringen. Deze polis omvat
minstens
de
waarborg
BA
uitbatingsrisico
en
BA
productaansprakelijkheid, met een minimumdekking van 1.250.000,00
EUR, behoudens andersluidend beding in de Bestelling, voor alle
lichamelijke, materiële of immateriële schade vermengd.
17.3. Andere verzekeringen
De verzekering van de Goederen gedurende het transport tot en met
de Levering op de Werf is in de prijs inbegrepen en ten laste van de
Leverancier.
Tenzij schriftelijk hiervan wordt afgeweken, zal de Leverancier tevens
vóór de aanvang van de Leveringen alle nodige en nuttige
verzekeringen nemen ten einde alle mogelijke risico's te dekken die
worden gelopen door zijn personeel, materieel en materialen die zijn
eigendom zijn, alsook tot dekking van de risico's voor het materieel en
de materialen die hem al dan niet kosteloos ter beschikking worden
gesteld en die hij geacht wordt te hebben aanvaard door het feit zelf
dat hij er zich van bedient of ze aanwendt.
17.4. Bijkomende bepalingen
De door de Leverancier onderschreven polissen bevatten een clausule
met afstand van verhaal t.o.v. de Koper en de met de Koper verbonden
vennootschappen zoals bepaald in artikel 1:20 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, alsmede hun respectievelijke
bestuurders,
hun
vertegenwoordigers,
aangestelden
of
uitvoeringsagenten.
De vrijstelling en de niet gedekte risico’s zijn voor rekening van de
Leverancier.
Op eerste en eenvoudig verzoek legt de Leverancier een
verzekeringsattest van de wettelijk verplichte verzekeringen alsmede
van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en overige
verzekeringen zoals in dit artikel omschreven, voor aan de Koper waarin
verklaard wordt dat de polissen zijn afgesloten en de premies werden
betaald. De Koper zal onmiddellijk, rechtstreeks en schriftelijk
verwittigd worden door de verzekeraar en de Leverancier en de
leverancier bij wijziging, schorsing, vernietiging of opzegging van de
poliswaarborgen.
Artikel 18: Overmacht
Partijen kunnen zich enkel bevrijden van hun verplichtingen indien zij
zich kunnen beroepen op overmacht. Onder overmacht wordt in ieder
geval nooit verstaan de volgende niet-limitatieve gebeurtenissen :
• het faillissement van een toeleverancier van de Leverancier of
een vervoersfirma waarvan hij gebruik maakt om de Goederen
te vervoeren,
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•
•
•

een staking of lock-out bij de Leverancier, zijn toeleveranciers
of de vervoersfirma’s waarvan hij gebruik maakt,
ontoegankelijkheid van de Werf ten gevolge van
grondverzakkingen, onvoorziene of onverwachte elementen
in de grond of andere niet te voorziene omstandigheden,
weersomstandigheden van alle aard en al haar gevolgen.

Artikel 19: Opschortende voorwaarde
Deze Overeenkomst is geldig onder voorbehoud en onder
opschortende voorwaarde van de aanvaarding van de Leverancier, de
voorgestelde materialen en uitvoeringsmethoden voor hoger vermelde
Leveringen en werk door de Opdrachtgever. Niet-goedkeuring of nietaanvaarding kan in geen enkel geval aanleiding geven tot enige
schadevergoeding vanwege de Koper aan de Leverancier.
Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
De Overeenkomst 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. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk
voorafgaand hiervan is afgeweken, zijn buitenlandse wetgeving en het
Weens Koopverdrag 1980 (CISG) niet op de Overeenkomst van
toepassing.
Enige en alle geschillen in verband met het sluiten, de geldigheid, de
interpretatie en/of de uitvoering van de Overeenkomst zullen
onderworpen zijn aan de exclusieve rechtsmacht en bevoegdheid van
de Hoven en Rechtbanken te Luik, afdeling Luik.
Artikel 21: Algemene bepalingen
21.1. Overdracht van de Overeenkomst
Het is de Leverancier verboden om de rechten en verplichtingen die
voor hem uit de Overeenkomst voortvloeien, geheel of gedeeltelijk aan
derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de Koper.

22.3 Rechtsgrond
De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het
vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het
gerechtvaardigd belang.
22.4 Passende Maatregelen
Beide Partijen hebben passende maatregelen genomen om de privacy
en beveiliging van de persoonlijke data te garanderen. Beide Partijen
geven deze persoonsgegevens enkel door aan verwerkers, ontvangers
en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde
doeleinden voor de verwerking.
22.5 Verantwoordelijkheid
Beide Partijen dragen de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de
persoonsgegevens die ze aan elkaar bezorgen, garanderen over
voldoende rechtsgrond te beschikken om de persoonsgegevens door te
geven en verbinden zich ertoe de Algemene Verordening
Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de betrokkenen van
wie de persoonsgegevens zijn overgemaakt, evenals met betrekking tot
alle mogelijke persoonsgegevens die Partijen van elkaars medewerkers
zouden ontvangen.
21.6 Data Protection Notice
De Verkoper verbindt zich om deze informatie over de verwerking te
bezorgen aan de betrokkenen inclusief verwijzing naar de Data
Protection Notice.
21.7 Rechten Databetrokkenen
De Verkoper bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de
verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de
inzage, verbetering, het wissen en bezwaar. Voor meer informatie:
raadpleeg de Data Protection Notice op de website:
http://www.aertssen.be/nl/privacy/.

21.2. 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.
21.3 Verwijzingen naar wetgeving
Bij verwijzingen naar wetgeving in de Contractuele Documenten dient
men steeds rekening te houden met de meest recentste wetgeving.
Artikel 22: Bescherming persoonsgegevens
22.1. GDPR
Partijen verbinden zich ertoe om de toepasselijke wetgeving over
gegevensbescherming na te leven, met name de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) 2016/679 en ervoor te
zorgen dat ook zijn personeel en onderaannemers deze wetgeving
respecteren.

22.2
Verwerking Persoonsgegevens
Beide Partijen verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die ze
van elkaar ontvangen met het oog op de uitvoering van de
overeenkomst, het leveranciersbeheer, de boekhouding, eventuele
betwistingen en direct marketingactiviteiten.

Aertssen Infra Sud nv
btw BE 0471 808 295
RPR Luik, afd. Luik

KBC BE07 4090 5128 6166
BIC KBC KREDBEBB

ING BE20 3200 6971 2556
BIC ING BBRUBEBB

FORTIS BE81 0015 5828 8024
BIC FORTIS GEBABEBB

BELFIUS BE98 0688 9318 2693
BIC BELFIUS GKCCBEBB
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