Algemene voorwaarden Heavens bvba
Het voorliggende document maakt de algemene voorwaarden van de BVBA Heavens volledig vergoed werd, dan wel van zodra de contractspartij
Heavens uit, en is onlosmakelijk verbonden aan eender welke overeenkomst voldoende zekerheden heeft gesteld ten belope van het volledig te vergoeden
die door de BVBA Heavens wordt of werd aangegaan. Deze voorwaarden bedrag. Voor zover de rechten betwist worden, dan wel niet exact begroot
worden

aan

de

nieuwe

opdrachtgever

overgemaakt

bij

de

eerste kunnen worden, zullen deze rechten ophouden te bestaan van zodra de

samenwerking tussen de BVBA Heavens en deze nieuwe opdrachtgever, en contractspartij voldoende zekerheden heeft gesteld ten belope van het door de
worden aan alle bestaande opdrachtgevers bezorgd bij een wijziging van deze BVBA Heavens ingevorderde bedrag én de contractspartij zich verbonden heeft
algemene voorwaarden. Mogen wij u verzoeken om, in het kader van de door tot het binnen een zekere termijn voldoen van de ingevorderde bedragen, eens
u bestelde diensten, deze bundel door te nemen, en deze te ondertekenen. deze zijn komen vast te staan. 4. Niettegenstaande elke insolventie, elke
Deze voorwaarden dienen op elke bladzijde (desgevallend de voorkant en de overdracht van schuldvorderingen, elke vorm van beslag en niettegenstaande
ommezijde) geparafeerd te worden. Op de laatste bladzijde dienen de enige samenloop

zal de BVBA Heavens schuldvergelijking dan wel

gevraagde gegevens aangevuld te worden, en dient de volledige handtekening schuldnovatie kunnen toepassen op de verplichtingen die de BVBA Heavens
aangebracht te worden. Voor zover u voor eender welke reden niet akkoord ten overstaan van haar schuldeisers dan wel contractspartijen heeft, of die
kan gaan met deze voorliggende voorwaarden, dan verzoeken wij u om ons deze laatsten op de BVBA Heavens hebben. Aan dit recht wordt op geen enkele
hiervan schriftelijk in kennis te stellen, uiterlijk 2 dagen voor het ten uitvoer wijze afbreuk gedaan door de kennisgeving, dan wel betekening van een
brengen van de bestelde diensten. Voor zover u voor eender welke reden niet insolventie, overdracht van schuldvordering, elke vorm van beslag of enige
akkoord kan gaan met deze voorliggende voorwaarden, behoudt de BVBA samenloop. Voor zoveel als nodig wordt in toepassing van art. 14 van de Wet
Heavens zich het recht voor om, zonder enige vorm van schadevergoeding, de d.d. 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden art. 1295 B.W.
bestelde diensten te annuleren. Voor zover de BVBA Heavens het voorliggende niet van toepassing verklaard. De verplichtingen waarvan sprake in het eerste
document niet uiterlijk 2 dagen voor het ten uitvoer brengen van de bestelde lid zijn te verstaan als elke verplichting en elke aansprakelijkheid die een partij
diensten heeft mogen ontvangen en voor zover u de BVBA Heavens uiterlijk 2 ten overstaan van de andere heeft, zij het op contractuele dan wel op
dagen voor het ten uitvoer brengen van de bestelde diensten niet schriftelijk buitencontractuele basis, zij het een pecuniaire, dan wel een andere
heeft verwittigd dat u niet akkoord kan gaan met deze voorwaarden, én de verplichting, waaronder niet-limitatief begrepen kan worden: betalings- en
BVBA Heavens beslist om, voor gelijk welke reden, de diensten alsnog te leveringsverplichtingen, elke schuld, elke verplichting voortvloeiend uit een
leveren, dan zullen deze beheerst worden door deze algemene voorwaarden. garantie, elke verplichting om een onderpand te geven, dan wel het te
De BVBA Heavens dankt u voor het in haar gestelde vertrouwen, en kijkt uit behouden en elke andere verplichting, dan wel vereiste. Voor zover een
naar de verdere samenwerking. TITEL I: Algemeen 1. Deze voorwaarden contractspartij van de BVBA Heavens een factor wenst in te schakelen, dan
beheersen alle professionele relaties tussen de BVBA Heavens en haar verplicht zij zich ertoe om deze factor in te lichten van het bestaan van dit recht
contractspartijen, ongeacht of deze specifieke contractspartij een handelaar tot schuldvergelijking, dan wel schuldnovatie. De contractspartij verplicht zich
dan wel een particulier uitmaakt. Behoudens de uitdrukkelijke erkenning ertoe de BVBA Heavens te vrijwaren tegen elke vordering ingesteld door de
daartoe door de BVBA Heavens, hebben deze voorwaarden voorrang op alle ingeschakelde factor die verband houdt met schuldvergelijking, dan wel
andere mogelijke voorwaarden van contractspartijen. 2. Afhankelijk van de schuldnovatie. 5. Indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de
concrete diensten die door een opdrachtgever worden besteld, zijn één of contractpartij geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen
meerdere van de titels van deze algemene voorwaarden van toepassing. Titel de contractspartij en/of andere aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het
I is steeds van toepassing. Titel II is van toepassing voor zover de BVBA vertrouwen in de goede uitvoering van de door de contractspartij aangegane
Heavens ten overstaan van haar opdrachtgever optreedt als vervoerder. De verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de BVBA
BVBA Heavens zal geacht worden als vervoerder op te treden voor zover zij Heavens zich het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de
zich verbonden heeft om zelf het vervoer uit te voeren, en dit ongeacht welk opdracht, het gehele contract of een gedeelte ervan op te schorsen om van de
soort transport er plaats dient te vinden. Titel III is van toepassing voor zover contractspartij afdoende zekerheden te verkrijgen. Indien de contractspartij
de BVBA Heavens enige goederen onder zich dient te houden, zij het voor of hierop weigert in te gaan, heeft de BVBA Heavens het recht om de opdracht
na een transport, dan wel los van eender welk transport. Titel IV is van gedeeltelijk dan wel geheel te annuleren. Dit onverminderd eventuele rechten
toepassing voor zover de BVBA Heavens materiaal verhuurt, al dan niet met op schadevergoeding en interesten in hoofde van de BVBA Heavens. Er zal
een operator. Titel V is van toepassing voor zover de BVBA Heavens materiaal steeds sprake zijn van een geschokt vertrouwen indien de contractspartij een
verkoopt, dan wel aankoopt, zij het nieuw dan wel tweedehands materiaal. beroep doet op de Wet d.d. 30 januari 2009 betreffende de continuïteit der
Titel VI is van toepassing voor zover de BVBA Heavens een beroep doet op één ondernemingen, dan wel indien de contractspartij het faillissement aanvraagt,
of meerdere onderaannemers. Voor zover meerdere titels terzelfdertijd van dan wel failliet verklaard wordt. Alle op het ogenblik van een faillissement
toepassing zijn op de opdracht die uitgevoerd wordt door de BVBA Heavens openstaande bedragen zullen onmiddellijk opeisbaar worden, en artikel 4 van
zal, in het geval verschillende artikels dezelfde materie regelen, het artikel dat deze titel zal erop kunnen worden toegepast. Voor zover de BVBA Heavens
voor de BVBA Heavens het voordeligst is toepassing verkrijgen. 3. De BVBA enige fiduciaire eigendomsoverdracht heeft geplaatst bij de failliet verklaarde
Heavens zal een pand- en/of retentierecht kunnen uitoefenen op alle materiaal partij, of bij de partij die gebruik maakt van de Wet d.d. 30 januari 2009
en/of goederen die zij transporteert, of op enige wijze onder zich heeft, en dit betreffende de continuïteit der ondernemingen, zal deze eigendomsoverdracht
tot dekking van alle sommen die haar opdrachtgever, uit welke oorzaak dan op het eerste verzoek van de BVBA Heavens een einde nemen, en zal deze
ook, aan de BVBA Heavens verschuldigd is of verschuldigd zal zijn. Deze integraal moeten uitbetaald worden, waarbij toepassing kan gemaakt worden
rechten strekken zich uit zowel over de hoofdsom, de interesten, het van artikel 4 van deze titel. 6. Voor zover de BVBA Heavens geen tijdige
schadebeding en eventuele kosten. Voor zover dit deze rechten uitgeoefend betaling ontvangt, zal zij, zonder verdere ingebrekestelling, interesten kunnen
werden, en de goederen door de BVBA Heavens vrijgegeven werden, doch niet aanrekenen vanaf de vervaldag van de factuur. Tenzij uitdrukkelijk en
werden opgehaald door de contractspartij of waar geen verdere afspraken rond schriftelijk anders overeengekomen door de partijen, zijn de facturen steeds
werden gemaakt, en dit binnen de 90 dagen na de vrijgave, zal de BVBA contant betaalbaar. Voor zover de contractspartij onmiddellijk aan de
Heavens de mogelijkheid hebben om deze goederen te verkopen, en dit op chauffeur/operator wenst te betalen is dit enkel toegelaten voor zover dit
eender welke wijze. Voor zover de verschuldigde bedragen vaststaan, en niet voorafgaandelijk en schriftelijk werd overeengekomen met de BVBA Heavens.
betwist worden, zullen deze rechten ophouden te bestaan van zodra de BVBA Een akkoord hiertoe van de chauffeur/operator is niet afdoende. Deze
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interesten worden gerekend aan de interestvoet voorzien door artikel 5 van de eigen risico een locatie voor het lossen aanduiden. Indien de opdrachtgever
Wet d.d. 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij niet ter plaatse is, dan wel niemand heeft aangeduid om dergelijke beslissingen
handelstransacties. Daarnaast zal de BVBA Heavens ofwel op de eerstvolgende te nemen, gaat de opdrachtgever ermee akkoord dat de BVBA Heavens het te
factuur, dan wel per aangetekend schrijven, een schadevergoeding kunnen leveren goed ter plaatse mag ontladen, waarbij de levering gecommuniceerd
aanrekenen ten belope van 15% van het door de contractspartij niet betaalde wordt door de BVBA Heavens aan de opdrachtgever op gelijk welke wijze. Voor
bedrag. Voor zover de BVBA Heavens enige kosten heeft moeten maken om zover zich tijdens de aan- of afvoer, dan wel tijdens het laden of het lossen
de contractspartij aan te manen tot betaling over te gaan, bijvoorbeeld de schade voordoet ten gevolge van deze fysieke krachten – bijvoorbeeld door de
kosten van een aanmaning, een gerechtsdeurwaarder of een advocaat, zal de druk van het materiaal op het wegdek – erkent de opdrachtgever uitdrukkelijk
contractspartij gehouden zijn deze kosten integraal te vergoeden. 7. Voor dat deze de BVBA Heavens zal vrijwaren voor elke vordering die haar gesteld
zover de contractspartij voor enigerlei reden opmerkingen heeft omtrent een wordt door derden. Daarnaast erkent de opdrachtgever uitdrukkelijk dat in
factuur, dan wel enig ander geschrift uitgaande van de BVBA Heavens, zal dit zoverre hij/zij zelf schade lijdt ten gevolge van de hogervermelde specifieke
enkel ontvankelijk zijn voor zover de contractspartij de opmerking binnen de 8 krachten, hij/zij deze schade niet direct, dan wel indirect, kan en zal verhalen
dagen na verzending van de factuur, dan wel het geschrift, aangetekend aan op de BVBA Heavens. 5.De opdrachtgever garandeert de BVBA Heavens dat
de BVBA Heavens bezorgd wordt. 8. Voor zover de planning van enige voor zover de levering dient plaats te vinden op bedrijventerreinen, dan wel op
activiteiten aan de BVBA Heavens toevertrouwd wordt, zullen alle eventuele een werf, of enige andere locatie waarbij een toegang(spoort) moet
bestellingen uiterlijk om 15u de voorgaande dag per mail, dan wel fax, aan de gepasseerd worden, dat deze toegang(spoort) voldoende breed is om de
BVBA Heavens worden meegedeeld. Indien bestellingen slechts na 15u van de levering door te laten. Hiertoe is vereist dat, opdat de voertuigen van de BVBA
dag voorafgaand aan het transport worden meegedeeld kan de BVBA Heavens Heavens deze zonder verdere manoeuvres kunnen voorbijrijden, de
op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die toegangs(poort) minstens even breed is als het voertuig/de lading op zijn
hieruit voortvloeit. De opdrachtgever is gehouden tot het aanleveren van breedste punt + 1 meter in rechte lijn. Hiertoe is vereist dat, opdat de
afdoende gegevens omtrent de in te plannen activiteit. Hieronder wordt onder voertuigen van de BVBA Heavens deze toegang(spoort) moeten binnenrijden
andere begrepen: volledige identiteit huurder/ontvanger, gegevens van door het maken van manoeuvres – bijvoorbeeld door het nemen van een bocht
contactpersonen, relevante telefoonnummers, correcte leveradressen, en alle – de toegang(spoort) minstens even breed is als het voertuig/de lading op zijn
voor Titel II relevante informatie. Indien deze gegevens niet correct, dan wel breedste punt + 5 meter. Voor zover deze breedtes niet voorhanden zijn,
onvolledig blijken, is de BVBA Heavens op geen enkele wijze aansprakelijk voor erkent de opdrachtgever uitdrukkelijk dat deze ervoor gekozen heeft om het
de hieruit voortvloeiende schade. Voor zover de BVBA Heavens door deze niet- transport alsnog te laten plaatsvinden, en het risico dat hieraan verbonden zit
correcte, dan wel onvolledige, gegevens schade lijdt, zal de opdrachtgever zelf zal dragen, en dat deze de BVBA Heavens zal vrijwaren voor enige
ertoe gehouden zijn deze integraal te vergoeden. 9. In geval van enige aanspraken van derden. 6. Voor zover een voertuig van de BVBA Heavens door
betwisting, zijn de rechtbanken te Brussel bevoegd. Het Belgische recht zal een fout van de opdrachtgever tegen de artikelen voorzien in deze Titel, dan
steeds van toepassing zijn. Titel II: Vervoer 1. Ongeacht of het een wel tegen Titel I,7 stil staat, zal door de opdrachtgever een schadevergoeding
nationaal, internationaal, gewoon, zwaar of uitzonderlijk transport betreft, zijn verschuldigd zijn van 150,00 EUR per uur wachttijd. Voor zover de door de
de CMR-bepalingen van toepassing. 2. Voor zover uit het geheel van de opdrachtgever gevraagde belading van de goederen aanleiding zou geven tot
instructies van de opdrachtgever blijkt dat de levering dient te geschieden enige aanspraken t.a.v. de BVBA Heavens van overheden op basis van
voordat de activiteiten op de locatie van de levering normaal gezien aanvatten, nationale dan wel regionale reglementeringen, staat het vast dat de
zal de opdrachtgever er zorg voor dragen dat een persoon ter plaatse is om de opdrachtgever de BVBA Heavens integraal zal dienen te vrijwaren voor deze
levering in ontvangst te nemen, en de nodige documenten af te tekenen. De aanspraken. Voor zover de geplande vervoeropdracht na aanbieding van het
opdrachtgever zal de contactgegevens van deze persoon, minstens zijn/haar voertuig op de plaats van afzending ingevolge een fout van de opdrachtgever,
naam en telefoonnummer bij de bestelling van het transport aan de BVBA van welke aard ook, geen doorgang kan vinden, zal de opdrachtgever instaan
Heavens bezorgen. Indien geen persoon wordt aangeduid, of indien de voor alle schade die hierdoor in hoofde van de BVBA Heavens ontstaat en zijn
persoon niet ter plaatse is op het ogenblik van de levering, gaat de de overeengekomen vrachtprijs alsook alle door de BVBA Heavens reeds
opdrachtgever ermee akkoord dat de BVBA Heavens het te leveren goed ter uitgestelde
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7.Elke

plaatse mag ontladen, waarna de levering door de BVBA Heavens vervoersopdracht zal zo gedetailleerd mogelijk opgegeven worden door de
gecommuniceerd wordt aan de opdrachtgever op gelijk welke wijze. Indien opdrachtgever. Het exacte gewicht en de afmetingen van het te vervoeren
geen persoon wordt aangeduid, of indien de persoon niet ter plaatse is op het materiaal zullen opgegeven worden. Speciale kenmerken, zoals een
ogenblik van de levering, zal de opdrachtgever geacht worden de levering zoals asymmetrisch zwaartepunt, een zeer kwetsbaar element van het materiaal,
omschreven in dit artikel zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard. 3. Nà specifieke draagpunten, gevaarlijke producten, zullen steeds opgegeven
de aflevering van de goederen zoals in II.2. bepaald, draagt de BVBA Heavens worden.
geen enkele verantwoordelijkheid meer t.a.v. deze goederen die op de plaats Indien het door de BVBA Heavens aangewende voertuig ongeschikt blijkt
van aflevering verblijven op uitsluitend risico van de opdrachtgever. De omdat er incorrecte of onvolledige informatie werd meegedeeld door de
opdrachtgever dient de BVBA Heavens integraal te vrijwaren voor elke opdrachtgever, zal de kostprijs hiervan integraal ten laste van de
mogelijke

aanspraak

m.b.t.

deze

afgeleverde

goederen

die

aan opdrachtgever vallen.

laatstgenoemde zou worden gericht (zoals – doch niet uitsluitend – boetes 8.Wanneer de BVBA Heavens in het kader van de organisatie van een vervoer
uitgeschreven door overheden, contractuele dan wel buitencontractuele enige vergunning dient aan te vragen, treedt zij steeds op in naam en voor
aanspraken van derden van welke aard ook). 4.De opdrachtgever garandeert rekening van de opdrachtgever. Zodoende gaat de BVBA Heavens slechts een
de BVBA Heavens dat de plaats waar de levering dient te geschieden voorzien middelenverbintenis aan. 9.Elke annulatie van de geplande vervoeropdracht
is op de fysieke krachten die door het aan- en afvoeren, alsook door het laden door de opdrachtgever tot 24 uur voor de aanbieding van het voertuig op de
en het lossen van het bestelde materiaal ontwikkeld worden. Indien de plaats van afzending zal aanleiding geven tot het betalen door de
opdrachtgever een specifieke zone heeft voorzien voor het aan- of afvoeren, opdrachtgever van een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 50% van
dan wel het laden of het lossen van het materiaal, dan zal de opdrachtgever de overeengekomen vrachtprijs en al de reeds door de BVBA Heavens
hieromtrent gedetailleerde gegevens meedelen aan de BVBA Heavens bij de uitgestelde kosten. Elke annulatie van de geplande vervoeropdracht door de
bestelling van het transport. Indien bij de aankomst van de BVBA Heavens opdrachtgever na deze termijn zal aanleiding geven tot het betalen door de
blijkt dat de voor de levering voorziene zone niet bestaat, niet terug te vinden opdrachtgever van een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 100% van
is, dan wel ontoereikend is, zal de opdrachtgever ter plaatse en op zijn/haar de overeengekomen vrachtprijs en al de reeds door de BVBA Heavens
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uitgestelde kosten. Titel III: Opslag en behandeling van goederen 1. procentpunten. Voor zover de BVBA Heavens stilzwijgend een verlengde huur
Voor zover de BVBA Heavens goederen ontvangt om deze terug te geven aan heeft toegestaan doet dit geen afbreuk aan het recht voor de BVBA Heavens
de contractspartij, dan wel deze af te geven aan een door de contractspartij om zich het materiaal te doen afgeven 2. Indien het verhuurde materiaal teniet
aan te wijzen of aangewezen derde, dan wel deze na of voor een transport op gaat, zelfs door overmacht, gedurende de huur, of wegens enigerlei reden niet
de terreinen van de BVBA Heavens op te slaan, zal dit aanzien worden als een kan teruggegeven worden aan de BVBA Heavens na de huurperiode, zal de
bezoldigde bewaargeving. 2.In afwijking van art. 1944 B.W. zal het in bewaring contractspartij gehouden zijn de op voorhand door de BVBA Heavens
gegeven goed aan de contractspartij, of aan de door hem aangewezen derde, opgegeven nieuwwaarde te vergoeden aan de BVBA Heavens, dit ter waarde
worden teruggegeven van zodra deze zulks vordert doch, voor zover de BVBA van 50 000 EUR per toiletwagen en 1 200 EUR per plaszuil.
Heavens het goed in kwestie naar een bepaalde locatie dient te vervoeren, in Voor zover deze nieuwwaarde niet opgegeven werd, zal deze zo snel mogelijk
samenspraak met de planning van de BVBA Heavens. 3.De contractspartij door de BVBA Heavens aan de contractspartij worden meegedeeld. Voor zover
erkent uitdrukkelijk dat de BVBA Heavens slechts aansprakelijk is voor schade het verhuurde materiaal zonder enige communicatie door de contractspartij
en/of verlies die het rechtstreeks gevolg is van haar concreet bewezen fout en onder zich wordt gehouden gedurende 30 of meer dagen na het voorziene
dat deze aansprakelijkheid, beperkt blijft tot 2.500,00 EUR per schadegeval en einde van de overeenkomst, zal het verhuurde materiaal geacht worden teniet
per lot goederen dat door de BVBA Heavens opgeslagen/behandeld wordt. De gegaan te zijn, en is de contractspartij de nieuwwaarde verschuldigd aan de
BVBA Heavens is hoe dan ook ontheven van elke aansprakelijkheid in de BVBA Heavens. 3. Voor zover het materiaal verhuurd wordt samen met een
volgende gevallen: -alle onrechtstreekse schade zoals wachttijden, lig- en operator, zal deze operator voor de duur van de huur, en wat betreft de
staangelden, bedrijfsschade, boeten en/of soortgelijke heffingen - alle schade werkzaamheden uitgevoerd met het gehuurde materiaal, geacht worden onder
en verlies ontstaan voor of na de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht het toezicht en het gezag te werken van de contractspartij. Voor zover de
door de BVBA Heavens – overmacht - tekort aan personeel – diefstal - eigen operator gedurende de huur advies geeft over het gebruik van het materiaal,
gebrek van de goederen en/of van de verpakking - wateroverlast, instorting, en voor zover deze handelingen met het materiaal uitvoert, erkent de
ontploffing en brand, wie of wat er in alle voornoemde gevallen de oorzaak van contractspartij uitdrukkelijk dat de eindverantwoordelijkheid voor het optreden
moge zijn - fout van derden en/of van de opdrachtgever - het niet of onjuist van de operator bij de contractspartij ligt, en dat deze het risico draagt voor
meedelen van gegevens of instructies door de opdrachtgever en/of door de handelingen uitgevoerd met het materiaal. 4. De contractspartij erkent dat,
derden - elke schade als gevolg van een onvoorzienbaar defect van de voor zover het materiaal, al dan niet voorzien van een operator, gedurende de
bedrijfsmiddelen van de BVBA Heavens. 4. a) Bij het doorgeven van de huur schade toebrengt aan derden, personen en/of goederen, dan wel aan de
instructies en uiterlijk bij de aanvang van de werkzaamheden zal de BVBA Heavens of aan de contractspartij zelf, de contractspartij deze schade zal
opdrachtgever schriftelijk aan de opdrachtnemer meedelen: - de juiste en dragen, en dat hij/zij de BVBA Heavens zal vrijwaren voor elke vordering
nauwkeurige omschrijving van de goederen, o.m. soort, aantal, gewicht, hieromtrent. 5. Bij de levering van de verhuurde goederen wordt tussen de
toestand en gevarenklasse; - alle onderrichtingen en alle beperkingen in contractspartij en de BVBA Heavens een checklist opgemaakt. Dit om de
verband met de bescherming, de behandeling of het verblijf van de goederen huidige staat van de verhuurde goederen vast te leggen voor het ingaan van
en de uitvoering van de opdracht in het
dienen

alle

noodzakelijke

merken

algemeen b) De goederen de huurperiode. Deze checklist wordt door beide partijen ondertekent. Bij
te

dragen

in
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met

hun afhaling van de verhuurde goederen wordt tussen de contractspartij en de

karakteristieken.

BVBA Heavens een checklist opgemaakt. Dit om de huidige staat van de

Tenzij het gebruikelijk is de goederen niet te verpakken vereist voor de verhuurde goederen vast te leggen op het einde van de huurperiode. De
uitvoering van de opdracht. c) De ter beschikking gestelde vervoermiddelen ondertekende checklist is bindend tussen beide partijen, dit om eventuele
moeten aangeboden worden zodat de uit te voeren opdracht onmiddellijk kan schade vast te leggen en verdere herstelkosten te bepalen. Eventuele foto’s
worden aangevat en dit in overeenstemming met de gebruikelijke werkwijze. kunnen hier als hulpmiddel dienen. Indien het verhuurde materiaal tijdens de,
d) De installaties, magazijnen en bedrijfsmiddelen kunnen vóór de al dan niet verlengde, huurperiode enige schade oploopt, zal de contractspartij
ingebruikname door de opdrachtgever op

hun geschiktheid

worden gehouden zijn deze integraal te vergoeden. Deze schade zal bestaan uit de

gecontroleerd. Bij ontstentenis van dergelijke controle of van enig gemotiveerd herstelkosten, alsook een vergoeding voor de wachtdagen dat het materiaal
voorbehoud worden zij geacht geschikt te zijn bevonden. De opdrachtgever niet beschikbaar is voor de BVBA Heavens. Om deze vergoeding te berekenen
vrijwaart de opdrachtnemer voor vorderingen die zouden voortspruiten uit een zal de huurperiode fictief verlengd worden tot op het ogenblik van het opnieuw
inbreuk op voornoemde verplichtingen zelfs indien de inbreuk te wijten is aan beschikbaar zijn van het materiaal. Artikel 1, 3e lid van deze Titel zal in dit
derden.

geval toepassing genieten. 6. Het is de contractspartij verboden de gehuurde

5. Behoudens schriftelijke opdracht tot verzekeren verbindt de opdrachtgever goederen te verplaatsen. Enkel mits schriftelijke toelating van de BVBA
er zich toe ten opzichte van de opdrachtnemer zelf alle risico’s te dragen met Heavens is dit toegestaan. Indien deze toch verplaatst wordt zonder
afstand van verhaal door hemzelf en/of door zijn verzekeraars. 6. Indien de toestemming zal hiervoor een forfaitaire boete opgelegd worden van 2 500
opdrachtgever niet uiterlijk bij het beëindigen van de werkzaamheden EUR. 7. De contractspartij voorziet voor elke afgesproken huur elektriciteit 220
schriftelijk en gemotiveerd heeft geprotesteerd, vervalt alle aansprakelijkheid V, stromend water en
van de opdrachtnemer. 7. Onverminderd de voorgaande bepalingen vervalt overeengekomen.

een afvoer

voor toiletresten, tenzij anders

Titel V: Koop – Verkoop 1. Enige leveringstermijn

elke vordering tegen de BVBA Heavens één jaar na de vaststelling van de opgegeven door de BVBA Heavens is louter indicatief. Eventuele vertragingen
schade en/of tekorten, of bij betwisting hieromtrent één jaar na de datum der van de zijde van de BVBA Heavens kunnen nooit aanleiding geven tot enige
factuur, tenzij de wet een kortere termijn voorziet. Titel IV: Verhuur van schadevergoeding. 2. Op het ogenblik dat het materiaal beschikbaar is zal de
materiaal, al dan niet met operator 1. Elke verhuur geschiedt voor een BVBA Heavens de contractspartij daarvan op de hoogte stellen. Elke verkoop
vooraf bepaalde duur. Voor zover het materiaal niet op de voorziene datum van materiaal door de BVBA Heavens is ex works. Voor zover de contractspartij
terug ter beschikking gesteld werd van de BVBA Heavens, of niet door de BVBA wenst dat het materiaal op een gegeven locatie geleverd wordt door de BVBA
Heavens kon worden opgehaald – indien dit zo werd overeengekomen – door Heavens zal deze dat uitdrukkelijk dienen te vermelden, en zal de BVBA
toedoen of verwittiging van de contractspartij, zal de BVBA Heavens het recht Heavens een offerte opmaken voor dit transport. 3. Indien de contractspartij
hebben zich het materiaal te doen afgeven. Indien de BVBA Heavens ervoor het beschikbare materiaal niet binnen de 5 dagen na de melding van de
kiest, zelfs stilzwijgend, om van dit recht geen gebruik te maken, zal de huur beschikbaarheid door de BVBA Heavens komt ophalen, of laat leveren, zullen
verlengd worden voor de periode waarin het materiaal niet ter beschikking bijkomende opslagkosten verschuldigd zijn. 4. Het door de BVBA Heavens
wordt gesteld van de BVBA Heavens, dan wel niet kan worden opgehaald. In verkochte materiaal blijft eigendom van de BVBA Heavens tot de volledige
deze verlengde periode zal de huurprijs verhoogd worden met 15 betaling van de factuur betreffende dat materiaal. 5. Bij bestellingen boven

3

5.000,00 EUR heeft de BVBA Heavens het recht om een voorschot van betaling contractspartij/opdrachtgever dat de opdracht die in onderaanneming
te eisen. In geval van niet-levering der goederen door de BVBA Heavens zal dit uitgevoerd werd correct verlopen is.
voorschot terugbetaald worden aan de contractspartij, zonder dat enige
verdere schadevergoeding verschuldigd kan zijn. In geval van annulatie van de In te vullen door de ondertekenende partij:
bestelling door de contractspartij, zal een schadevergoeding ad 15% van de Volledige naam :
totale kostprijs van het materiaal verschuldigd zijn, met een minimum ad

……………………………………………………………………………………………

500,00 EUR. Indien een voorschot ontvangen werd door de BVBA Heavens zal
dit

kunnen

worden

aangewend

conform

Titel

I,

4.

Titel

VI:

……………………………………………………………………………………………

Onderaannemers 1. Het is de BVBA Heavens toegelaten om een beroep te
doen op onderaannemers om enige opdracht uit te voeren. Indien een
onderaannemer enige werken verricht, zal deze gehouden zijn de BVBA Hoedanigheid persoon die deze voorwaarden ondertekend :
Heavens te vrijwaren voor enigerlei vordering ingesteld door de opdrachtgever
……………………………………………………………………………………………

van de BVBA Heavens tegen de BVBA Heavens die direct, dan wel indirect
veroorzaakt

is

door

het

optreden

onderaannemer erkent uitdrukkelijk

van

de

gedekt

onderaannemer.

2.

De

te zijn door de nodige KBO-nummer :
……………………………………………………………………………………………

verzekeringen voor de activiteit die deze verricht en verbindt zich er toe om
een kopie van de desbetreffende polissen bij aanvang van de samenwerking

……………………………………………………………………………………………

met de BVBA Heavens voor te leggen. De BA-exploitatiedekking van de
onderaannemer dient minstens 1.250.000 EUR te bedragen. Indien de

onderaannemer enige intellectuele prestaties dient te leveren dienen deze Rechtsvorm :
……………………………………………………………………………………………
verzekeringen
aangevuld
te
worden
met
een
verzekering
beroepsaansprakelijkheid. 3. Het is de onderaannemers van de BVBA Heavens

……………………………………………………………………………………………

verboden om de doorgegeven opdracht te laten uitvoeren door een
onderaannemer, behoudens uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming

Adres :

hiertoe van de BVBA Heavens. 4. Door het aanvaarden van de opdracht erkent

……………………………………………………………………………………………

de onderaannemer uitdrukkelijk dat hij beschikt over de benodigde
vergunningen en materieel om de hem toevertrouwde opdracht uit te voeren.
5.

De

BVBA

Heavens

zal

het

recht

hebben

om

een

……………………………………………………………………………………………

specifieke

operator/chauffeur te weigeren. De onderaannemer zal er zorg voor dragen Volledige handtekening, voorafgegaan door een eigenhandig geschreven
alle aan hem bezorgde relevante informatie door te geven aan zijn/haar ‘Gelezen & Goedgekeurd’
operator/chauffeur. Indien de onderaannemer bijkomende gegevens vereist,
……………………………………………………………………………………………

zal deze dit uiterlijk 2 dagen voor het uitvoeren van de activiteit schriftelijk
aanmelden aan de BVBA Heavens. In het geval van problemen zal de Fax :
operator/chauffeur zich steeds wenden tot de onderaannemer, dewelke op
zijn/haar beurt zich zal wenden tot de BVBA Heavens. 6. De onderaannemer,

……………………………………………………………………………………………

Mailadres :

en specifiek zijn/haar aangestelden, zullen er zorg voor dragen dat geen niet-

……………………………………………………………………………………………

geautoriseerde derden toegang hebben tot het materiaal, dan wel de
begeleidende documenten. Zij zullen geen enkele informatie in verband met Gegevens contactpersoon :
……………………………………………………………………………………………
de activiteit, dan wel het materiaal, doorgeven aan niet-geautoriseerde derden.
7. De onderaannemer zal er zorg voor dragen dat zijn/haar chauffeur/operator
……………………………………………………………………………………………

het materiaal op het ogenblik van de ontvangst grondig inspecteert, en dat
eventuele opmerkingen genoteerd worden op de relevante documenten. Als

het materiaal duidelijk andere dimensies heeft dan voorzien, zal dit duidelijk Gegevens persoon die deze voorwaarden ondertekend :
……………………………………………………………………………………………
opgegeven worden. 8. De onderaannemer zal slechts voldaan worden eens de
BVBA Heavens een schriftelijke verklaring verkregen heeft van haar eigen

……………………………………………………………………………………………
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