Algemene voorwaarden Hemberg Montage bv
Art. 1: Toepassingsgebied
1.1 Onverminderd de toepassing van eventuele uitdrukkelijk en
schriftelijk vooraf overeengekomen bijzondere voorwaarden, zijn
deze voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding of offerte
van, of overeenkomst, gesloten tussen Hemberg Montage bv met
maatschappelijke zetel te Gent, ingeschreven in de Kruispuntbank
der Ondernemingen onder het nummer BE 0400150437 en haar
klant (hierna de “Opdrachtgever”).
1.2 Deze algemene voorwaarden worden geacht door de
Opdrachtgever aanvaard te zijn door het enkele feit van de door
hem geplaatste bestelling en/of opdracht. Aanvaarding van deze
algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Opdrachtgever
volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene
voorwaarden, zelfs indien deze door Hemberg Montage niet
uitdrukkelijk verworpen of tegengesproken zouden zijn.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn gebruikelijk vanaf 1 Januari
2020.
Art. 2: Offertes/opdracht
2.1 Ongeacht de vorm waarin ze zijn uitgebracht, zijn alle
aanbiedingen/offertes van Hemberg Montage vrijblijvend en
binden haar als dusdanig niet. Hemberg Montage is slechts
verbonden na de definitieve aanvaarding van een bestelling en/of
opdracht (met vermelding van prijs en voorwaarden). De effectieve
uitvoering van de opdracht is tevens afhankelijk van een
bijkomende goedkeuring door Hemberg Montage van de
gesteldheid van de werf/het werkterrein.
2.2 De geldigheid van een aanbieding/offerte vervalt in ieder geval
automatisch bij gebreke van aanvaarding daarvan binnen de 30
dagen.
Art. 3: Prijzen
3.1 De prijzen zijn steeds opgegeven in EURO en exclusief BTW.
3.2 De prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de opdracht op
werkdagen tijdens reguliere werkuren zonder onderbreking zodat
toeslagen voor overuren, werk bij nacht, op zaterdagen, zon- en
feestdagen door Hemberg Montage als extra worden aangerekend.
3.3 In de door Hemberg Montage vermelde prijs zijn bedragen die
aan enige overheid of administratie moeten worden betaald (zoals
invoerrechten, boetes en dergelijke opgelopen door handelingen
van of nalaten door de Opdrachtgever, of bijkomende kosten voor
politiebegeleiding, omheiningen, verplaatsing van straatmeubilair
of andere kosten die nodig zijn uit hoofde van toepasselijke
reglementering, inclusief doch niet beperkt tot het stellen van
waarborgen en zekerheden) niet inbegrepen. Deze kosten zullen
apart in rekening gebracht worden met 10% toeslag voor algemene
administratiekosten.
3.4 De huurprijs is berekend op basis van de normale
uitvoeringsmogelijkheid. Hemberg Montage is gerechtigd
supplementaire kosten aan te rekenen voor bijkomende prestaties
ingevolge abnormale omstandigheden en moeilijkheden,
voorzienbaar of onvoorzienbaar. Abnormale omstandigheden en
moeilijkheden zijn deze die afwijken van het normale gebruik van
het materiaal of van de normale uitvoering van de werkzaamheden,
waarbij de kleinste afwijking voldoende is.
3.5 Hemberg Montage verbindt zich slechts tot de
overeengekomen opdracht. Elke wijziging, aanpassing of bijkomend
werk maakt deel uit van een nieuwe overeenkomst en zal
bijkomend worden aangerekend, zonder aan de vroegere
verbintenissen afbreuk te doen.
3.6 Enige bijkomende kosten ten gevolge van foutieve inlichtingen
opgegeven door de Opdrachtgever (zoals de relevante maten en
gewichten en/of het adres van de werf) zullen aan de
Opdrachtgever worden aangerekend.
Art. 4: Begin en einde van de huurperiode
4.1 De huurperiode vangt aan op het ogenblik waarop het
materiaal of onze medewerkers het depot van Hemberg Montage

of de plaats waar deze zich het laatst bevonden, verlaat en zich op
weg begeeft naar de werf van de Opdrachtgever. Het is de
autonome beslissing van Hemberg Montage om de meest geschikte
reisroute voor het Materiaal en/of zichzelf te bepalen rekening
houdend met vergunningen, spertijden en andere (wettelijke)
bepalingen.
4.2 De huurperiode eindigt op het moment dat het gehuurde
Materiaal en/of onze medewerkers terug zijn op voormeld depot
of op enige andere door Hemberg Montage eenzijdig te bepalen
locatie, ongeacht of het Materiaal en/of onze medewerkers nog
niet, of niet meer operationeel is of gebruikt wordt door de
Opdrachtgever. De huurperiode kan echter niet korter zijn dan de
in de Offerte en/of orderbevestiging afgesproken periode. In ieder
geval kan Hemberg Montage nooit aansprakelijk zijn voor een
verkeerde inschatting van de benodigde huurperiode vermeld in de
offerte/orderbevestiging.
4.3 Voor de medewerkers tellen deze bepalingen tijdens de
normale werkuren, buiten de normale werkuren kunnen
afwijkende voorwaarden gelden. Er zal voor onze medewerkers
steeds een minimum van 4u aangerekend worden.
4.4 De minimum huurtijd voor kranen bedraagt 5 uur voor kranen
tot 100 Ton, vanaf 100 ton bedraagt deze 8 uur.
4.5 Gedeelten van uren van de kraan worden als volle uren
berekend. Voor de kraanman worden er geen middagpauzes of
andere pauzes afgetrokken van het totaal aantal gepresteerde
uren.
4.6 Bij aaneengesloten dagen geldt een minimum van 8 uur.
4.7 Het tussentijds transport van de kraanman wordt per dag
aangerekend.
4.8 De verplaatsing van materiaal naar de werf (zoals een kraan of
materiaalwagen of de aan- en afvoer van ballastgewichten), alsook
het opbouwen en afbreken van materiaal wordt aan de
Opdrachtgever doorgerekend.
4.9 De uren die nodig zijn om bepaalde opleidingen, instructies,
onderrichtingen en/of voorlichtingen of procedures specifiek aan
de werf/fabriek en/of job te ontvangen zullen aangerekend worden
als zijnde prestatie uren.
4.10 Gezien de wettelijke beperkingen inzake uitzonderlijk vervoer
dienen kranen zwaarder dan 40 ton op een feestdag vooraf
aangevoerd te worden. Hiervoor wordt een bijkomende vaste
vergoeding aangerekend.
Art. 5: Terreinen/ wegsignalisatie
5.1 De Opdrachtgever verklaart en bevestigt haar terreinen en
ondergrond (putten, buizen, e.a.) waar de opdracht wordt
uitgevoerd volledig te kennen en verbindt er zich toe Hemberg
Montage uitdrukkelijk en schriftelijk op eventuele ondergrondse
zwakheden of aandachtspunten te wijzen.
5.2 De terreinen waarop het materieel van Hemberg Montage zich
in het kader van een opdracht begeeft, moeten voldoende verhard
zijn en een stabiele ondergrond hebben om een normale
verplaatsing en opstelling van het materieel, alsmede de uitvoering
van de opdracht toe te laten. Daarenboven moeten alle
toegangswegen en de terreinen zelf voldoende berijd- en
bereikbaar zijn. Mocht de gesteldheid van de terreinen van die aard
zijn dat de uitvoering slechts met een groot risico voor het
materiaal en andere gereedschappen en/of personeel en/of
hulppersonen van Hemberg Montage zou kunnen geschieden, dan
heeft Hemberg Montage het recht om de opdracht niet uit te
voeren. Alle eventuele meerkosten ontstaan in dit kader zullen aan
de Opdrachtgever doorgerekend worden en de Opdrachtgever zal
Hemberg Montage vrijwaren voor enige schade, verlies of
vordering van een derde van welke aard ook hieruit vloeiende.
5.3 Bij eventuele schade aan het hefwerktuig, ontstaan door de
gesteldheid van de terreinen of vloeiende uit onjuiste inlichtingen,
verstrekt door de Opdrachtgever (bv. Met betrekking tot de
opgegeven gewichten van de te heffen stukken), loopt de huurprijs

van het hefwerktuig door, tot de schade hersteld is. Gedurende de
tijd, die nodig is voor de reparatie wordt een minimumtarief van 5
uren per dag in rekening gebracht voor een kraan tot 100 ton en 8
uur per dag voor een kraan vanaf 100 ton.
5.4 De Opdrachtgever draagt het risico voor alle schade en/of
verlies ten gevolge van onvolledige of onjuiste inlichtingen, evenals
bij onjuiste of verkeerde opvolging van de door Hemberg Montage
verstrekte inlichtingen.
5.5 De Opdrachtgever garandeert dat de te behandelen machines,
materialen, de werkvloer en de omgeving vrij zijn van gevaarlijke
stoffen, chemicaliën, ADR producten, asbest en dergelijke meer.
5.6 Behoudens indien Hemberg Montage uitdrukkelijk en
schriftelijk op de hoogte werd gesteld van een vloer of grond die
een bepaald gewicht niet kan dragen, kan Hemberg Montage niet
aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan de
werkvloer, bovengronds en/of ondergronds (o.a. tanken, leidingen,
putten, buizen, e.a.).
5.7 Behoudens indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen,
zal de Opdrachtgever zorgen voor de nodige toelatingen en/of
vergunningen voor het uitvoeren van de werken (inclusief indien de
werken geheel of gedeeltelijk op de openbare weg dienen te
gebeuren). Tevens zal hij instaan voor het aanbrengen van de
nodige wegsignalisatie. De Opdrachtgever zal Hemberg Montage
vrijwaren voor enige boete, sanctie of schade opgelopen wegens
een gebrekkige signalisatie of het ontbreken van de vereiste
vergunningen. Op aanvraag kan Hemberg Montage deze taak
uitvoeren tegen een vooropgestelde prijs.
Art. 6: Verzekering
6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden de
transporten uitgevoerd volgens CMR-voorwaarden.
6.2 Hemberg Montage kan op uitdrukkelijke en schriftelijke vraag
van de Opdrachtgever (en op zijn kosten) een verzekering
onderschrijven ter dekking van risico’s en schade (zoals
toevertrouwd voorwerp, diefstal, beschadiging, verlies, brand,
gevolgschade, etc.) die de Opdrachtgever of enige andere partij zou
lijden in het kader van de uitvoering van een opdracht, het gebruik
van materiaal, het vervoer, de opslag en/of de behandeling van
bepaalde goederen of materialen. In leder geval blijft de
aansprakelijkheid van Hemberg Montage beperkt tot de verzekerde
bedragen. Ingeval u afziet van de hierboven vermelde verzekering,
valt de verantwoordelijkheid voor eventuele schade aan goederen
volledig ten uwen laste met afstand van verhaal ten overstaan van
onze of door ons in te schakelen firma’s.
6.3 Alle schade, kosten en andere nadelen veroorzaakt door,
voorgevallen bij of verband houdende met de uitvoering van de
opdracht door wie dan ook aan welke personen of zaken dan ook
vallen ten laste van de Opdrachtgever.
6.4 Hemberg Montage is verzekerd voor de aansprakelijkheid
jegens derden wat betreft de schade door en met bij de opdracht
gebruikte kranen. De aansprakelijkheid van Hemberg Montage is
beperkt
tot
de
bedragen
uitgekeerd
door
de
verzekeringsmaatschappij.
6.5 De Opdrachtgever zorgt ervoor dat haar verzekeraar een
afstand van verhaal in het voordeel van Hemberg Montage en haar
onderaannemers in deze verzekeringspolissen zal insluiten.
6.6 De Opdrachtgever doet afstand van elk verhaal tegenover
Hemberg Montage, haar aangestelde en onderaannemers voor wat
betreft aansprakelijkheid i.v.m. laden, vervoer, beschadigingen
onderweg, gebeurlijke ongevallen of herstellingen, het lossen van
goederen en meer algemeen alle schade in verband met het
uitvoeren der opdracht ontstaan.
Art. 7: Uitvoering
7.1 Bij meerdere opdrachten voor dezelfde Opdrachtgever, bepaalt
Hemberg Montage zelf de verschillende volgorde van uitvoering
van de opdrachten.
7.2 Data en/of termijnen met betrekking tot de uitvoering van de
opdracht hebben een louter informatief karakter en binden
Hemberg Montage niet. Het vooraf of tussentijds verstrekken van
inlichtingen omtrent de uitvoeringsdatum geschiedt zonder dat

hieruit enige verplichting of aansprakelijkheid voor Hemberg
Montage ontstaat.
7.3 Hemberg Montage heeft het recht om zich bij de uitvoering van
de opdracht te bedienen van alle door haar ernstig geachte
middelen van transport en montage, desnoods in afwijking van de
opdrachtbevestiging.
7.4 Hemberg Montage kan steeds en met onmiddellijke ingang de
werken opschorten zodra haar personeel of aangestelde worden of
dreigen te worden blootgesteld aan voor de gezondheid gevaarlijke
stoffen ofwel de werkplaats onveilig wordt of dreigt te worden
ofwel er sprake is van zodanige windsnelheid dat de kranen buiten
werking dienen te worden gesteld. Dit alles zonder recht op
schadevergoeding voor de Opdrachtgever.
7.5 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, heeft Hemberg
Montage ten alle tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk
door derden te laten uitvoeren, in welk geval deze voorwaarden
ook van kracht zijn.
Art. 8: Uitvoering verhuur materiaal
8.1 Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt
materiaal steeds verhuurd “vrij vanaf de haak” (i.e. enig risico met
betrekking tot het materiaal en de uitvoering van de opdracht gaat
over op de Opdrachtgever van zodra de kraan en/of het werktuig
werd geleverd/gelost bij de Opdrachtgever).
8.2 Wanneer op verzoek van de Opdrachtgever het
aanslagmateriaal door Hemberg Montage aan de Opdrachtgever
ter beschikking gesteld wordt en de effectieve aanslag door de
aangestelde van de Opdrachtgever wordt uitgevoerd, garandeert
de Opdrachtgever dat deze aangestelde voldoende kennis en
ervaring hebben (en ten minste zogenaamde ‘riggers’ zijn) om zelf
de keuze van het aanslagmateriaal te bepalen en de manier van
aanslag kennen en uitvoeren volgens de regels van de kunst.
Hemberg Montage zal geen enkele verantwoordelijkheid dragen in
dit verband.
8.3 Het verhuurde materiaal wordt in goede staat ter beschikking
gesteld en moet door de Opdrachtgever in dezelfde staat
behoudens normale slijtage, worden terug geleverd onmiddellijk na
afloop van de opdracht. De Opdrachtgever is verplicht het
geleverde materiaal onmiddellijk bij aflevering op gebreken te
controleren. De Opdrachtgever bevestigt het gehuurde met kennis
van zaken te hebben onderzocht en geen aanvullende uitleg te
wensen. Eventuele schade aan het verhuurde materiaal opgelopen
tijdens de uitvoering van de opdracht zal door de Opdrachtgever
worden vergoed.
8.4 Vanaf het moment dat het gehuurde Materiaal onze depot of
de plaats waar deze zich het laatst bevond verlaat, is het risico voor
de Opdrachtgever.
8.5 De Opdrachtgever zal het gehuurde steeds vakkundig gebruiken
als een goed huisvader en zich houden aan de gebruiksaanwijzing.
De Opdrachtgever wordt geacht vakkundig te kunnen omgaan met
het gehuurde.
8.6 De Opdrachtgever bevestigt steeds te voldoen aan de wettelijke
bepalingen ter zake waaronder het beschikken over een geldig
rijbewijs en andere verplichtingen. Bij gebreke daaraan is de
Opdrachtgever als enige verantwoordelijk.
8.7 De verzekering die is inbegrepen in de prijs dekt de schade aan
het toestel door brand, ontploffing, aanrijding, diefstal met
gekarakteriseerde braak, schade tijdens transport, grondverzakking,
interne schade met uitsluiting van de schade door onvakkundig
gebruik . De eerste 5.000 EURO van de herstellingskost vallen ten
laste van de Opdrachtgever.
8.8 De Opdrachtgever doet het nodige voor een verzekering
aansprakelijkheid t.o.v. derden tijdens/door de werking van het
gehuurde en tijdens het transport indien dit door hem wordt
gedaan.
8.9 De verzekeraar arbeidsongevallen van de Opdrachtgever ziet af
van elk verhaal t.o.v. Hemberg Montage, haar mandatarissen en
aangestelde. De Opdrachtgever zal de verhuurder een attest
bezorgen.
8.10 Schade aan banden, ruiten, verlichting, spiegels, ondergrond,
vervuiling, reparatiekosten, lakschade en carrosserieschade valt

niet onder de verzekering. De Opdrachtgever is gehouden tot
herstel van deze schade dan wel tot vergoeding van de schade.
8.11 Brandstof, gas, elektriciteit, olie, smeermiddelen en dagelijks
onderhoud zoals voorgeschreven door het onderhoudsboek, zijn
ten laste van de Opdrachtgever.
8.12 Het is de Opdrachtgever verboden herstellingswerken uit te
voeren aan het gehuurde. Enkel Hemberg Montage is hiervoor
bevoegd.
8.13 Elk schadegeval van welke aard dan ook dient onmiddellijk te
worden gemeld aan Hemberg Montage. Elke schade die het gevolg
is van deze tekortkoming aan de meldingsplicht is ten laste van de
Opdrachtgever.
8.14 Hemberg Montage heeft ten allen tijde het recht controle uit
te oefenen op het gehuurde waar het zich ook moge bevinden. In
geval van tekortkoming aan de contractuele bepalingen is Hemberg
Montage gerechtigd onmiddellijk een einde te maken aan de
huurovereenkomst en het gehuurde mee te nemen. Hetzelfde geldt
wanneer het gehuurde gevaar loopt of kan lopen ingevolge staking
of gelijk welke andere oorzaak.
8.15 Onderverhuur en de overdracht van het gehuurde goed op
welke wijze ook aan derden is verboden. Gebruik elders dan op de
contractueel voorziene plaatsen evenzeer.
8.16 In geval van verbreking door de Opdrachtgever van een
overeenkomst zal forfaitair een schadevergoeding verschuldigd zijn
van minimaal 50% berekend op de som bij overeenkomst bepaald.
In zulk geval alsook bij verdaging van de opdracht, ten gevolge van
gelijk welk feit – overmacht of toeval niet uitgesloten – is de
Opdrachtgever verplicht alle kosten en schade (o.a. van stilstand
van materieel) onmiddellijk te vergoeden.
8.17 Wanneer de afstand tussen de door Hemberg Montage
verhuurde materiaal en/of het te verplaatsen goed en enige kant
van een poortopening (waardoor enig goed dient te worden
verplaatst) minder dan 20 cm bedraagt, heeft Hemberg Montage
de vrijheid hiertoe meerdere personen in te zetten op kosten van
de Opdrachtgever en wordt deze opdracht uitgevoerd met afstand
van verhaal tegenover Hemberg Montage in verband met
eventuele schade aan de poort.
Art. 9: Vertraging of onderbreking
9.1 Bij vertraging, wijziging of uitstel van de opdracht door de
Opdrachtgever, ongeacht de oorzaak hiervan en niets
uitgezonderd, is de Opdrachtgever gehouden alle kosten en schade,
van welke aard ook, op eerste verzoek van Hemberg Montage te
vergoeden.
9.2 Behoudens indien anders werd overeengekomen, is de prijs
voor de opdracht overeengekomen op grond van een
ononderbroken uitvoering van de opdracht verplichte onderbreking
van de opdracht (buiten de wil van Hemberg Montage om) kan
leiden tot het aanrekenen van een meerprijs.
9.3 Voor onderbreking wegens gebeurlijk defect van gehuurd
materiaal is tijdens de onderbreking geen huur verschuldigd, indien
deze onderbreking langer duurt dan een uur.
9.4 Eventueel defect of mechanische breuk van het door Hemberg
Montage ingezet materiaal alsook ziekte van personeel of schade
en verlet ten gevolge van daden van derden kan in géén geval
aanleiding geven tot de toekenning van een schade vergoeding aan
(of doorrekening van enige kosten vanwege) de Opdrachtgever of
een derde partij.
9.5 Elke verantwoordelijkheid van Hemberg Montage voor schade
en/of vertraging wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Iedere
omstandigheid waarmee Hemberg Montage bij het aangaan van de
opdracht redelijkerwijze geen rekening hoefde te houden en ten
gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst
redelijkerwijze niet van Hemberg Montage kan worden verlangd,
geldt als overmacht in hoofde van de Hemberg Montage.
9.6 De tijdelijke schorsing der werken ten gevolge van onvoorziene
omstandigheden brengt van rechtswege en zonder enig recht op
vergoeding
verlenging
mee
van
de
aanvankelijke
uitvoeringstermijn. Deze termijn wordt verlengd met de duur van
de schorsing, vermeerderd met de tijd die nodig is om het werk
terug op gang te brengen.

Art. 10: Ontbinding/annulering
10.1 Elke annulering door de Opdrachtgever van een opdracht
voorafgaand aan de begindatum van de uitvoering van deze
opdracht dient schriftelijk te geschieden. De datum van ontvangst
van dit schrijven door Hemberg Montage geldt als datum van de
annulatie. In geval van een door Hemberg Montage aanvaarde
annulering is de Opdrachtgever steeds een forfaitaire
schadevergoeding van 20% van de totale prijs van de opdracht
verschuldigd, onverminderd het recht van Hemberg Montage om
een vergoeding van eventueel hogere schade te vorderen.
10.2 Indien de Opdrachtgever een gedeelte of het geheel van een
bestelling annuleert later dan 14u op de laatste werkdag voor de
dag waarop de Verhuurder het materiaal diende te leveren, zal er
50% van de minimum prestatie tijd gerekend worden.
10.3 Bij annulatie op de uitvoeringsdag zelf, zal de volledige
minimumprestatie verschuldigd zijn.
10.4 In geval van onrechtmatige ontbinding van de overeenkomst
door de Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de opdracht zal de
Opdrachtgever aan Hemberg Montage een forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd zijn van 100% van de totale prijs
van de opdracht (te vermeerderen met alle bijkomende kosten).
Onverminderd het recht van Hemberg Montage om een hogere
schadevergoeding te eisen indien een hogere schade kan worden
aangetoond.
10.5 Hemberg Montage heeft het recht om de overeenkomst met
de Opdrachtgever ten allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder
rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande Ingebrekestelling en
zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de
volgende gevallen: (I) indien de Opdrachtgever, ondanks
schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste
zeven (7) kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft
met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (II) bij staking van
betaling of (de aanvraag van) het faillissement of bij gerechtelijke
reorganisatie van de Opdrachtgever (indien in dergelijk geval de
Opdrachtgever zijn wanprestatie niet ongedaan heelt gemaakt
binnen de vijftien (15) dagen na hiervoor in gebreke te zijn gesteld);
(III) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de
Opdrachtgever; (IV) Indien de zeggenschap over de Opdrachtgever
wijzigt; (V) Indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de
vermogensbestanddelen van de Opdrachtgever; (VI) Bij zware fout
in hoofde van de opdrachtgever. Onder zware fout wordt nietlimitatief verstaan: a) indien de Opdrachtgever een verkeerde of
misleidende informatie overmaakt; b) het niet doorgeven van
schadegevallen, ongevallen, breuken, inbeslagnames,… ; c)
verplaatsing van het gehuurde goed naar een nietovereengekomen site, dit meerspecifiek bij verplaatsing naar het
buitenland; d) verkeerd gebruik van het gehuurd goed door de
Opdrachtgever;
10.6 In geval van ontbinding behoudt Hemberg Montage zich het
recht om een vergoeding te vorderen voor de kosten en schade die
Hemberg Montage heeft geleden en worden alle vorderingen van
Hemberg Montage op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In
zulk geval alsook bij verdaging van de opdracht, ten gevolge van
gelijk welk feit – overmacht of toeval niet uitgesloten – is de
Opdrachtgever verplicht alle kosten en schade (o.a. van stilstand
van materieel) onmiddellijk te vergoeden. Bij ernstige tekortkoming
in hoofde van de opdrachtgever dient de opdrachtgever in te staan
voor een schadeloosstelling van minimum 1 dag huur van het
gehuurde goed, dit onverminderd het recht van Hemberg Montage
om haar werkelijke schade aan te tonen.
Art. 11: Overmacht
11.1 Hemberg Montage is van rechtswege bevrijd en niet gehouden
tot nakoming van enige verbintenis jegens de Opdrachtgever
ingeval van overmacht. Alle door overmacht ontstane extra kosten
komen ten laste van de Opdrachtgever. Onder overmacht wordt
o.a. verstaan de situatie dat de uitvoering van de overeenkomst
door Hemberg Montage geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk,
verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van Hemberg
Montage, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de

totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Hemberg
Montage is niet verplicht om het ontoerekenbaar en
onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht
uitmaakt te bewijzen.
11.2 Overmacht is onder meer (niet limitatief: oorlog,
oorlogsgevaar, overheidsmaatregelen, quarantaine, oproer,
sabotage, staking, uitsluiting, stoornissen in het verkeer, gebrek aan
arbeidskrachten, hoger dan gemiddeld ziekteverzuim, slechte
weersomstandigheden
(o.a.
storm,
mist,
blikseminslag,
overstroming, vorst, bevriezing, ijsgang), brand, explosies,
verzakkingen, instorting, inwatering, dooi- barelen, ophouding in
stations of toldiensten.
11.3 Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Hemberg
Montage opgeschort. Ingeval de overmacht langer dan drie (3)
maanden zou duren, is de Opdrachtgever gerechtigd om de
overeenkomst te ontbinden, zonder dat Hemberg Montage echter
tot betaling van enige vergoeding aan de Opdrachtgever kan
worden gehouden. Wanneer Hemberg Montage de opdracht moet
staken door overmacht, dan zal Hemberg Montage zich beperken
tot het aanrekenen van de effectief reeds uitgevoerde prestaties
(inclusief de daarmee samengaande kosten van welke aard ook).
Art. 12: Aansprakelijkheid
12.1 Behoudens indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen
of bijzondere afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is
Hemberg Montage slechts aansprakelijk voor schade die is
veroorzaakt door haar opzettelijke fout of bedrog.
12.2 De Opdrachtgever zal Hemberg Montage integraal vrijwaren
voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de opdracht schade lijden en waarvan de oorzaak
niet aan Hemberg Montage toerekenbaar is. In geval Hemberg
Montage aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan
is de aansprakelijkheid van Hemberg Montage beperkt tot
maximaal de factuurwaarde van de opdracht van de
Opdrachtgever, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop
de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.3 Ingeval de schade door een verzekering is gedekt, is de
aansprakelijkheid van Hemberg Montage in ieder geval steeds
beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar
wordt uitgekeerd.
12.4 Hemberg Montage is uitsluitend aansprakelijk voor directe
schade. Hemberg Montage is nooit aansprakelijk voor indirecte
schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade aan derden.
12.5 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen
partijen, wordt Hemberg Montage niet geacht kennis te hebben
van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing
die de Opdrachtgever met de verhuurde of gekochte goederen voor
ogen heeft en kan Hemberg Montage hiervoor bijgevolg niet
aansprakelijk worden gehouden.
12.6 In geval van verhuring van materieel zonder bestuurder of
bediener, wordt dit materieel uitsluitend verhuurd volgens de
voorschriften en eisen eigen aan het in verhuring gegeven
materieel (zonder enige verdere garantie). Hemberg Montage zal
niet verantwoordelijk zijn voor enige schade voortvloeiende uit
enige (niet toegelaten) manipulatie door de Opdrachtgever van het
materiaal. De Opdrachtgever zal, als zaakwaarnemer en goede
huisvader, instaan voor de bewaring en het in goede staat
behouden van het ingehuurde materiaal. De Opdrachtgever zal
steeds zelf instaan voor de naleving van alle wettelijke arbeids- en
veiligheidsreglementen welke van toepassing zijn op het gebruik
van het ingehuurde materieel.
12.7 In geval van verhuring van materieel met bediener is de
Opdrachtgever belast met:

de leiding en het toezicht van de werken in het algemeen, de
bewaking, het toezicht en controle op het verhuurde materieel
en personeel tijdens de gehele duur van de opdracht.

het geven van instructies aan de bediener van het gehuurd
materiaal met betrekking tot de uitvoering van de opdracht.
De Opdrachtgever is aansprakelijk voor enige schade
voortvloeiende uit verkeerde instructies gegeven aan de

bediener en zal Hemberg Montage vrijwaren voor enige
vordering van derden in dit verband.
Art. 13: Klachten
13.1 Bij het einde van iedere werkdag of iedere opdracht dient een
werkbon/aflever bon voor akkoord te worden ondertekend door de
Opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger. Klachten betreffende de
uitvoering van de opdracht worden niet meer aanvaard na
ondertekening van deze werkbons.
13.2 Bij gebrek aan handtekening worden de gegevens op de
werkbon als correct aanzien en dienen deze ook als basis voor
facturatie. Klachten dienen dan ook onmiddellijk telefonisch en in
ieder geval binnen de twee (2) dagen na uitvoering van de opdracht
en/of deelopdracht schriftelijk te worden gemeld.
13.3 Elke klacht m.b.t. schade aan derde, aan gebouwen enz. dient
in ieder geval binnen de twee (2) dagen na uitvoering van de
opdracht en/of deelopdracht schriftelijk te worden gemeld.
13.4 Behoudens indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen,
worden de facturen opgemaakt volgens de werkbons (inclusief
BTW).
Art. 14: Betalingen
14.1 Indien de Opdrachtgever binnen acht (8) 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 (8)
kalenderdagen na ontvangst van de factuur door de Opdrachtgever
zijn niet meer ontvankelijk.
14.2 Alle facturen zijn betaalbaar op de vennootschapszetel ten
laatste 30 dagen na factuurdatum via bankrekening van Hemberg
Montage. De Opdrachtgever aanvaardt hierbij uitdrukkelijk dat
Hemberg Montage een retentierecht heeft op enig goed van de
Opdrachtgever in het bezit van Hemberg Montage tot de volledige
betaling van de factuur van Hemberg Montage (inclusief eventuele
kosten) met betrekking tot het betrokken goed.
14.3 Bij gebreke van betaling op de vervaldag van de factuur:

Is het bedrag of het nog te betalen saldo van rechtswege en
zonder enige ingebrekestelling eisbaar,

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 euro.
14.4 Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle
andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Opdrachtgever
van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling
opeisbaar. In dat geval behoudt Hemberg Montage zich bovendien
het recht voor om de uitvoering van alle lopende opdrachten/
bestellingen te schorsen en dit zonder voorafgaande
ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.
14.5 Schuldvergelijking door de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
14.6 Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke
bevestiging van Hemberg Montage zal er nooit een korting contant
in rekening kunnen worden gebracht door de opdrachtgever.
14.7 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de minimum
facturatie per opdracht 100 EURO.
Art. 15: Aanwerving
15.1 De Opdrachtgever verbindt zich ertoe dat hij geen personeel
of medewerkers rechtstreeks noch onrechtstreeks gedurende de
duur van de opdracht en voor een periode van 1 jaar na uitvoering
van de opdracht zal aanwerven van Hemberg Montage.
15.2 Bij een inbreuk hierop zal de Opdrachtgever een
schadevergoeding betalen gelijk aan de bruto loonkost van de
laatste twee jaar van de betrokken werknemer en/of medewerker,
onverminderd het recht van Hemberg Montage om een hogere

schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk
geleden schade.
Art. 16: Toepasselijk recht
16.1 Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.
16.2 Alle geschillen tussen partijen omtrent enige overeenkomst
die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren
uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van het
arrondissement Gent.

