ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ALTRAD SERVICES NV
ART. 1: ALGEMENE VOORWAARDEN
Uitsluitend huidige algemene voorwaarden van ALTRAD SERVICES NV, met maatschappelijke zetel
te 9130 Beveren, Aven Ackers 10, ingeschreven in de KBO onder nummer 0404.000.446 (de
“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten afgesloten tussen ALTRAD
SERVICES NV en de klant/koper (de “Klant”). Ze zijn toepasselijk in het geheel en met uitsluiting
van alle andere algemene voorwaarden die eventueel door de Klant gebruikt zouden worden op
één of ander ogenblik van de onderhandelingen. Bij expliciete of impliciete opdrachtgeving en
aanvaarding van deze opdracht door ALTRAD SERVICES NV, ziet de Klant af van zijn algemene en/of
bijzondere voorwaarden en bevestigt de Klant onherroepelijk de toepasselijkheid van de Algemene
Voorwaarden van ALTRAD SERVICES NV.
ART. 2: OFFERTES
Het aanbod van ALTRAD SERVICES NV is gebaseerd op de informatie die haar in het kader van de
aanbieding is verstrekt door of namens de Klant. Een offerte uitgaand van ALTRAD SERVICES NV is
90 dagen geldig, waarna ze vervalt.
De nodige gereedschappen en persoonlijke veiligheidsuitrustingen (standaard PBM’s) zijn begrepen
in de prijs, tenzij anders overeengekomen. Stagnatiekosten en/of wachttijden veroorzaakt door de
Klant of derden zijn ten laste van de Klant.
Indien afzonderlijke prijzen vermeld staan, maken deze deel uit van een uitvoering in totaliteit. Bij
weglating van een deel van de bestelling, kunnen de opgegeven prijzen wijzigen.
Alle prijzen worden geoffreerd in Euro; voor geïmporteerde goederen is de wisselkoers gehanteerd
geldig op datum van aanbieding. Valutarisico’s zijn voor rekening en risico van de Klant.
De door ALTRAD SERVICES NV aangeboden prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere daarmee
gelijk te stellen heffingen, alsook exclusief onvoorziene, bijkomende kosten.
ART. 3: ZEKERHElDSSTELLlNG
ALTRAD SERVICES NV behoudt zich ten allen tijde het recht voor, ook nadat een bestelling werd
geplaatst en een aanvang werd genomen met de werkzaamheden, van de Klant te verlangen dat hij
− inzake zijn betalingsverplich ngen − zorgt voor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte
zekerheidsstelling (zoals bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie tot maximaal het bedrag
dat de Klant bij uitvoering verschuldigd zal zijn). lndien de Klant weigert een in de voorgaande zin
bedoelde zekerheidsstelling af te geven, is ALTRAD SERVICES NV met onmiddellijke ingang
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of te schorsen, onverminderd de overige in deze
Algemene Voorwaarden vermelde schorsings− en ontbindingsvoorwaarden en onverminderd het
recht van ALTRAD SERVICES NV op vergoeding van schade die tengevolge van de
schorsing/ontbinding door ALTRAD SERVICES NV werd geleden.
ART. 4: UITVOERING – VERANTWOORDELIJKHEDEN KLANT
De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, juistheid en volledigheid van
door of namens de Klant verstrekte of voorgeschreven ontwerpen, tekeningen, berekeningen,
bestekken of uitvoeringsvoorschriften en dergelijke. Bij gebreke behoudt ALTRAD SERVICES NV zich
het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindingen.
De Klant is als enige verantwoordelijk voor kenmerken van de bouwplaats die niet zichtbaar zijn
voor ALTRAD SERVICES NV (bijvoorbeeld de gesteldheid van de ondergrond, aanwezigheid van
kabels en leidingen e.d.). ALTRAD SERVICES NV gaat ervan uit dat de uitvoering van de werken kan
geschieden onder normale weersomstandigheden. ALTRAD SERVICES NV kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor de directe of indirecte schade of vertragingen ten gevolgen van (extreem)
zware weersomstandigheden en in het bijzonder met veel regen en/of sneeuw.
De Klant garandeert dat de terreinen/bouwplaats normaal toegankelijk zijn voor vrachtwagens,
zonder hindernissen en dat er geen hinderlijke niveauverschillen zijn buiten degene uitdrukkelijk
door de Klant vermeld in de prijsaanvraag.
Bij ontvangst van de bestelbon, geldt de ontvangst van deze laatste als goedkeuring van de
definitieve tekeningen of, bij ontbreken van tekeningen, van de beschrijving van de constructie
overeenkomstig de offerte van ALTRAD SERVICES NV.
De Klant dient ALTRAD SERVICES NV onmiddellijk te waarschuwen als hij enig defect in de door
ALTRAD SERVICES NV ter beschikking gestelde constructies en/of materialen vaststelt. ledere
nalatigheid dienaangaande maakt hem aansprakelijk voor alle eventuele daardoor veroorzaakte
schade.
De materialen en onderdelen die op de werf worden geleverd voor de uitvoering van het werk
blijven eigendom van ALTRAD SERVICES NV. Bij incorporatie van die materialen en onderdelen
tijdens de uitvoering van het werk gelden de voorbehouden inzake overdracht van eigendom en
risico zoals uiteengezet in artikel 13.

aangaande alle relevante reglementen zonder dat daaruit voor ALTRAD SERVICES NV enige
aansprakelijkheid voortspruit.
Bij het in gebreke blijven of de miskenning van één der bepalingen opgenomen in deze clausule, zal
de Klant een schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de aannemingsprijs, onder
voorbehoud van hoger aan te tonen schade.
ART. 5: UITVOERING – VERANTWOORDELIJKHEDEN ALTRAD
De leverings- en uitvoeringstermijnen gelden slechts ten titel van inlichting en zijn niet bindend.
ALTRAD SERVICES NV verbindt zich tot een middelenverbintenis en geenszins tot een
resultaatsverbintenis inzake de uitvoering van de werkzaamheden binnen de vooropgestelde
uitvoeringstermijn. Vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden kan enkel aanleiding geven
tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten voordele van de Klant indien
gezamenlijk overeengekomen en met instemming van ALTRAD SERVICES NV.
Elke gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van ALTRAD SERVICES NV, met inbegrip van handelingen
gesteld door derden en/of overmacht, die een hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de
verplichtingen van ALTRAD SERVICES NV, kan mogelijks tot de tijdelijke of definitieve stopzetting
van het werk leiden. Gebeurtenissen of omstandigheden zoals, maar niet beperkt tot,
arbeidsgeschillen, geschillen met leveranciers, panne van installaties of machines,
verkeersproblemen, pandemiën en cybercrimemisdrijven worden als overmacht gezien.
De tijdelijke onderbreking van de werkzaamheden wegens overmacht zal van rechtswege leiden tot
een verlenging van de oorspronkelijk bepaalde uitvoeringstermijn met een periode gelijk aan de
duur van de onderbreking.
Als de Klant tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bijkomende werken eist, beschouwt
ALTRAD SERVICES NV dit als een grond tot verlenging van de oorspronkelijke uitvoeringstermijn.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen mag ALTRAD SERVICES NV de werken volledig of
gedeeltelijk in onderaanneming toevertrouwen aan een derde.
ART. 6: AANVAARDING DER WERKEN
Bij het einde van de werkzaamheden zullen de werken worden opgeleverd op tijd en wijze door
ALTRAD SERVICES NV bepaald, behoudens andersluidende overeenkomst. Ingebruikname van de
werkzaamheden geldt in ieder geval als aanvaarding der werken.
ART. 7: FACTURATIE
Alle prestaties en leveringen van goederen op de werf worden regelmatig aan de Klant
gerapporteerd door middel van prestatieoverzichten. Deze prestatieoverzichten (pre-facturen)
vermelden de gepresteerde werken, en geleverde goederen en worden in principe opgesteld in
drievoud (opdrachtgever, werf en facturatie). De Klant heeft een termijn van 3 werkdagen om deze
overzichten te valideren en/of opmerkingen te formuleren.
Na vermelde periode worden deze prestatieoverzichten als stilzwijgend aanvaard beschouwd en zal
ALTRAD SERVICES NV onmiddellijk overgaan tot facturatie. In geval van verlenging(en) van de initiële
huurperiode, zullen bijkomende huurkosten worden aangerekend. Elke klacht omtrent het
voorwerp van de bestelling, de ontvangen goederen, de geleverde dienst of de factuur dient aan
ALTRAD SERVICES NV gemeld te worden ten laatste binnen de 48 uren vanaf het vaststellen van de
klacht en uiterlijk binnen 48 uur na het verzenden van het prestatieoverzicht.
In geval van klacht heeft ALTRAD SERVICES NV altijd het recht de om gegronde redenen geweigerde
goederen te vervangen.
Afrekeningsstaten voor werkzaamheden en levering van stellingen zullen rechtsgeldig ondertekend
worden door een gemachtigd vertegenwoordiger van de Klant (werknemer, onderaannemer, …). Bij
gebreke van aanwijzing van een gemachtigd vertegenwoordiger zal elk personeelslid van de Klant
geacht worden deze bevoegdheid te hebben.
ART. 8: BETALING- OPEISBAARHEID
Betaling der facturen dient te gebeuren binnen 30 dagen factuurdatum, netto, zonder korting, door
overschrijving op de erop vermelde bankrekening van ALTRAD SERVICES NV. De betalingstermijn
geldt onder voorbehoud van goedkeuring van de kredietverzekerings-maatschappij van ALTRAD
SERVICES NV. Indien dergelijke goedkeuring niet wordt verkregen, dienen de facturen contant te
worden voldaan, dan wel dient de Klant overeenkomstig artikel 3 te zorgen voor een
zekerheidstelling.
Bij gebreke aan naleving van hoger vermelde betalingstermijn zal de hoofdsom forfaitair verhoogd
worden met 10 % met een minimum van 250 €. Daarenboven zullen de facturen zonder
ingebrekestelling en vanaf hun vervaldag verhoogd worden met een conventionele intrest van 1 %
per maand, waarbij elke begonnen maand als een gehele maand zal worden aangerekend.

De Klant mag het materiaal, gemonteerd en/of gestockeerd, in geen geval gebruiken voor andere
doeleinden dan die waarvoor het bestemd is en mag het materiaal in geen geval geheel of
gedeeltelijk afstaan of uitlenen aan derden.

Betaling overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst wordt beschouwd als een wezenlijke
voorwaarde van de overeenkomst. Niet-nakoming van deze verplichting wordt beschouwd als een
ernstige tekortkoming en een grond voor opschorting en/of beëindiging van de overeenkomst. De
Klant zal geen inhoudingen voor garantie of waarborg uitvoeren op de facturen van ALTRAD
SERVICES NV.

De Klant mag zonder de schriftelijke toestemming van ALTRAD SERVICES NV het door haar ter
beschikking gestelde materiaal niet zelf voorzien of door derden laten voorzien van panelen, zeilen,
netten e.d.

Vorst, slecht weer, hoge waterstand, gebrek aan administratieve machtiging, snipperdagen,
vakantie, overmacht, … e.d. kunnen niet worden ingeroepen als reden om de Klant te ontslaan van
zijn verplichting tot betaling van de huurprijs gedurende de betrokken periode.

De Klant draagt de volle verantwoordelijkheid voor het bevuilen, beschadigen, ontbreken, verliezen
of verdwijnen van materiaal uit welke oorzaak ook, met inbegrip van diefstal, ongeval, brand en in
geval van overmacht.

Bij gegronde betwistingen van facturen of prestatieoverzichten zullen alleszins alle bedragen die
niet betwist worden, op de vervaldag dienen betaald te worden. In geen geval kan een onderdeel
van een factuur waar een betwisting over bestaat tot gevolg hebben dat de volledige factuur niet in
het betalingsverkeer wordt opgenomen.

De kosten verbonden aan het gebruik van (openbare) terreinen door ALTRAD SERVICES NV zijn ten
laste van de Klant tenzij anders overeengekomen.

ALTRAD SERVICES NV heeft het recht het totaal van al haar vorderingen ineens op te eisen en de
uitvoering van eventuele nog lopende opdrachten en/of contracten stop te zetten indien de
facturen niet worden betaald binnen de vooropgestelde betalingstermijn of indien een
overeengekomen betalingsplan niet wordt nageleefd. Dit zonder afbreuk te doen aan de mogelijke
financiële of gerechtelijke gevolgen hiervan en met behoud van haar rechten.

Tijdens het gebruik van een (openbaar) terrein is de Klant verantwoordelijk m.b.t. de plaatsing van
afsluitingen, de verlichting, de signalisatie e.d. De Klant dient ALTRAD SERVICES NV in te lichten
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Daarnaast behoudt ALTRAD SERVICES NV zich tevens het recht voor de leveringen en werken op te
schorten bij het bereiken van de haar toegestane kredietlijnen alsook bij verlaging of opschorting
van de toegekende kredietlijnen.
ART. 9: AANSPRAKELIJKHEID
ALTRAD SERVICES NV kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor directe schade die het gevolg is
van nalatigheid van haar personeel. ALTRAD SERVICES NV kan slechts aansprakelijk worden gesteld
voor de schade die gedekt wordt door haar wettelijke verzekeringspolissen, en met een maximale
dekking van 1.000.000 €.
Ingeval van bewezen schade die in oorzakelijk verband staat tot de werken uitgevoerd door ALTRAD
SERVICES NV en in geval van bewezen fout in hoofde van deze laatste, is de aansprakelijkheid van
ALTRAD SERVICES NV alleszins beperkt tot maximaal 10% van de waarde van de werken
ALTRAD SERVICES NV kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade veroorzaakt door
overmacht, door handelingen van derden buiten de wil van ALTRAD SERVICES NV om of schade die
ontstaat door aanpassingen aan de opdracht door de Klant of derden.
ALTRAD SERVICES NV is niet aansprakelijk voor mogelijke indirecte of gevolgschade, waaronder
begrepen, maar niet beperkt tot, gebruiksderving, productieverlies, winstderving of
bedrijfsonderbreking. De Klant dient ALTRAD SERVICES NV te vrijwaren van alle vorderingen tot
vergoeding van indirecte of gevolgschade.
Elke partij zal aansprakelijk zijn voor letsel aan of overlijden van personeel van derden of schade of
verlies aan eigendommen van derden, veroorzaakt door haar fout, onverminderd haar recht om de
andere Partij in vrijwaring te roepen ten belope van haar aandeel, binnen de perken bepaald door
dit artikel.
ALTRAD SERVICES NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is
van de uitvoering van de werkzaamheden volgens de regels van de kunst. Behoudens
andersluidende bepaling in de offerte van ALTRAD SERVICES NV, is ALTRAD SERVICES NV evenmin
aansprakelijk voor eventuele roestsporen achtergelaten door regenwater op oppervlakten
waartegen haar stellingen gemonteerd werden.
ART. 10: VERZEKERINGEN
ALTRAD SERVICES NV heeft de nodige verzekeringen afgesloten in functie van haar
activiteiten/werkzaamheden alsook degene die door de wetgeving zijn opgelegd: BA Uitbating/BA
Na Levering, Arbeidsongevallen, Verplichte verzekering motorvoertuigen en ABR polis.
Op eenvoudig verzoek kunnen attesten als bewijs van verzekering opgevraagd worden voor wat
betreft de Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating en Arbeidsongevallen.
Vrijwaringen alsook afstanden van verhaal ten voordele van de Klant dienen schriftelijk met ALTRAD
SERVICES NV te worden overeengekomen en zijn niet standaard in haar voorwaarden opgenomen.
ART. 11: ONGEVALLEN

ART. 15: BEËINDIGING
Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst geheel of gedeeltelijk onverwijld te beëindigen, zonder dat zulks tot enige
aansprakelijkheid van de benadeelde Partij voor kosten en/of schade kan leiden en zulks
onverminderd het recht van de benadeelde Partij op schadevergoeding:





indien de andere Partij de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig kan of wil nakomen;
in geval van (aanvraag van/verzoek tot) gerechtelijke reorganisatie of faillissement van de
andere Partij, beslag op (een deel van) diens bedrijfseigendommen of goederen, staking of
liquidatie van, of overdracht van de juridische en/of feitelijke zeggenschap in diens
onderneming, of intrekking van eventuele vergunningen;
in geval van enige andere omstandigheid op grond waarvan de benadeelde Partij in
redelijkheid twijfelt omtrent de continuïteit in de nakoming door de andere Partij van diens
verplichtingen jegens de benadeelde Partij.

ART. 16: BESCHERMING VAN PERSOONGSGEGEVENS
Zie website BNL.altradservices.com
Art. 17: WETTEN EN REGLEMENTEN – PERSONEEL EN VEILIGHEID
17.1 Ingeval van onderaanneming en wanneer de uit te voeren werken 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,
stelt de Klant een registratiesysteem ter beschikking van ALTRAD SERVICES NV. De Klant
informeert ALTRAD SERVICES NV over de soorten registratiemiddelen die op de plaats waar
de werken worden uitgevoerd kunnen worden gebruikt.
17.2 Het KB van 31/08/2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke
werkzaamheden op hoogte is desgevallend van toepassing op de werken die aan ALTRAD
SERVICES NV worden toevertrouwd.
17.3 Veilige werkomstandigheden worden te allen tijde door de Klant gegarandeerd, die ook over
de nodige werkvergunningen beschikt. Indien nodig voorziet de Klant:
 Brandwachten en mangatwachten gedurende de volledige uitvoeringsperiode
 Veiligheidscoördinator (indien van toepassing voor de werken)
 Ter beschikking stellen van de MSDS-fiches van de producten in besloten ruimten in het geval
van tanks en/of andere besloten ruimten. Vóór het betreden van de besloten ruimte door
ALTRAD SERVICES NV zal de Klant altijd metingen uitvoeren. Tijdens de werken zal de Klant
zorgen voor een toezichter die over de nodige opleidingen beschikt om een
eerstelijnsinterventie te kunnen uitvoeren bij calamiteiten.
De Klant garandeert ALTRAD SERVICES NV dat alle gegevens i.v.m. veiligheid werden opgenomen in
de prijsaanvraag. In geval van opdracht, zal de Klant alle praktische aspecten met ALTRAD SERVICES
NV bespreken in een startwerkvergadering (kick-off meeting) vóór aanvang van de werkzaamheden.

Bij ongevallen, waarvoor ALTRAD SERVICES NV aansprakelijk kan gesteld worden, personeelsleden
van ALTRAD SERVICES NV gewond werden of waarbij goederen van AlTRAD SERVICES NV beschadigd
werden, is de Klant verplicht ALTRAD SERVICES NV onverwijld op de hoogte te brengen van de
feiten. Geen enkele wijziging mag door de Klant aan de bij een ongeval betrokken en door ALTRAD
SERVICES NV ter beschikking gestelde constructie worden aangebracht alvorens de afgevaardigde
van ALTRAD SERVICES NV ter plaatse alle vereiste vaststellingen heeft verricht, met uitsluiting van
de vereiste urgente veiligheidsmaatregelen.

Indien de veiligheid tijdens de werkzaamheden niet gegarandeerd is, behoudt ALTRAD SERVICES NV
zich het recht om alle werkzaamheden stil te leggen. ALTRAD SERVICES NV zal alle kosten verbonden
aan deze onderbreking doorrekenen aan de Klant.

Alleen de Klant is verantwoordelijk voor alle ongevallen waarvan het personeel van ALTRAD
SERVICES NV en derden eventueel het slachtoffer zijn ten gevolge van verwaarlozing van de
bedoelde veiligheidsmaatregelen. De aansprakelijkheid van ALTRAD SERVICES NV bij ongeval is
beperkt tot diegene die door de verzekeringsmaatschappij van ALTRAD SERVICES NV gedekt is.

ART. 18: NIET-AFWERVING

ART. 12: SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR DE LEVERING VAN GOEDEREN
12.1 Alle materiaaltransporten zijn in beide richtingen vergezeld van een expeditielijst, die door de
Klant moet worden gecontroleerd, echter zonder het normaal verloop van de werkzaamheden door
ALTRAD SERVICES NV te hinderen. ledere door de Klant geconstateerde afwijking of vergissing dient
op straf van verwerping van de klacht onmiddellijk aan het door ALTRAD SERVICES NV aangestelde
hoofd van de bouwplaats te worden medegedeeld. Eventuele ontstentenis van een dergelijke
controle kan door de Klant niet worden ingeroepen als argument om hem van zijn aansprakelijkheid
te ontheffen; alleen de betrokken stukken uit de boekhouding van ALTRAD SERVICES NV 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 Klant wordt geacht aanwezig te zijn geweest bij het laden en lossen, en het laden
en lossen te hebben gecontroleerd.
12.2 Op van derden betrokken producten wordt door ALTRAD SERVICES NV geen bijkomende
garantie gegeven bovenop de voorziene garanties verleend door haar leveranciers.
12.3 ALTRAD SERVICES NV waarborgt de sterkte van de door haar gemonteerde structuren tot
maximaal de belastingen gespecificeerd in haar 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 de aansprakelijkheid van ALTRAD SERVICES NV
in geen geval en op generlei wijze worden ingeroepen.

De Klant zal gedurende de Overeenkomst, alsook voor een periode van twaalf (12) maanden
onmiddellijk volgend op de beëindiging van de Overeenkomst, hetzij voor zichzelf of in
samenwerking of overleg met of namens een persoon, bedrijf, bedrijfsentiteit of andere organisatie
(hetzij als werknemer, directeur, opdrachtgever, agent, consultant of in enige andere capaciteit),
noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, (i) enige werknemer, consultant, directeur of bestuurder
van ALTRAD Services NV ertoe aanzetten of pogen ertoe aan te zetten om zijn relatie met ALTRAD
Services NV te beëindigen, noch (ii) zal de Klant dergelijke persoon gedurende die periode
aanwerven of op een andere wijze inschakelen als zelfstandige of in enige andere hoedanigheid.
De Klant zal voorts gedurende de Overeenkomst, alsook voor een periode van twaalf (12) maanden
onmiddellijk volgend op de beëindiging van de Overeenkomst, hetzij voor zichzelf of in
samenwerking of overleg met of namens een persoon, bedrijf, bedrijfsentiteit of andere organisatie
(hetzij als werknemer, directeur, opdrachtgever, agent, consultant of in enige andere capaciteit),
noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks toegang verschaffen tot het terrein van de Klant, aan enige
medewerker die in de twaalf (12) voorafgaande indirect of direct door ALTRAD Services NV werd
tewerkgesteld op het terrein van de Klant om werken uit te voeren voor de Klant in naam van
ALTRAD Services NV.
In geval van een inbreuk op één van de bepalingen van dit artikel, zal de Klant gehouden zijn tot
stopzetting van de inbreuk en tot onmiddellijke betaling aan ALTRAD Services NV van een forfaitaire
boete van € 50.000,00 per individuele inbreuk van zodra ALTRAD Services NV kennis krijgt van deze
inbreuk en de Klant hiertoe aanmaant, en € 5.000,00 per dag dat de inbreuk voortduurt,
onverminderd andere rechten waarin de wet of de Overeenkomst voorzien, zoals het recht op het
tijdelijke staken van de werken of het recht om schadevergoeding te eisen ingeval ALTRAD Services
NV kan aantonen dat zij schade heeft geleden die de voormelde bedragen overschrijdt.
ART. 19: SALVATORISCHE CLAUSULE

ART. 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD/ RISICO-OVERGANG
Eerst na volledige betaling van het werk door de Klant gaat, indien van toepassing, het eigendom
van het werk en alle materialen en onderdelen die bij de vervaardiging van het werk moeten worden
gebruikt over op de Klant.
De tekeningen, berekeningen en nota’s van ALTRAD SERVICES NV blijven haar uitsluitende
eigendom. Zij mogen niet overhandigd noch getoond worden aan derden zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van ALTRAD SERVICES NV.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen gaat bij oplevering van het werk of in gebruikname
door de Klant, het risico van het werk over op de Klant en zal de Klant vanaf deze oplevering of
ingebruikname het volledige risico van verlies of beschadiging van het werk dragen.
ART. 14: ANNULATIE
De annulatie van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. In geval van annulatie van de
bestelling of uitvoering door de Klant – om welke reden dan ook – is de Klant een forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd van minimaal 20% van de waarde van de bestelling, onverminderd
het recht van ALTRAD SERVICES NV om een hogere schadevergoeding te vorderen, indien de
geleden schade hoger ligt dan voornoemd percentage.
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17.4 Wanneer de mogelijkheid bestaat dat de werknemers van ALTRAD SERVICES NV worden
blootgesteld aan risico’s te wijten aan asbest, dient ALTRAD SERVICES NV een kopij van de
asbestinventaris overhandigd te krijgen uiterlijk binnen 5 dagen na het verzoek van ALTRAD
SERVICES NV (conform K.B. 16-03-2006 art. 10).

Zijn of worden één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig, dan heeft dit
geen invloed op de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Deze blijven voor beide
partijen van toepassing. Voor het geval dat een afzonderlijke bepaling nietig is, zullen de partijen
zich inspannen om een nieuwe vervangende bepaling af te spreken onder inachtneming van de
wederzijdse belangen die het dichtst bij de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen staat.
ART. 20: GESCHILLENREGELING
Op de overeenkomsten tussen ALTRAD SERVICES NV en de Klant is steeds het Belgisch recht van
toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling
Dendermonde bevoegd, zelfs indien de medecontractant(en) haar maatschappelijke zetel in het
buitenland heeft en ongeacht de plaats van uitvoering der werken. ALTRAD SERVICES NV behoudt
zich evenwel het recht voor een geschil voor te leggen aan de rechtbanken van een ander
rechtsgebied, hetzij de zetel van vestiging van de Klant, hetzij de plaats van uitvoering van de
werken.
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