Algemene voorwaarden van EUROPEAN FUTURE STRUCTURES NV (KBO-nr.
0435.395.782), handeldrijvend onder de benaming VELDEMAN, gelegen te 3960 BREE, in
de Wijshagerstraat 17
Art. 1 – Toepassingsgebied - Dwingende kracht van de algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten
van producten en diensten die aangeboden worden door EUROPEAN FUTURE STRUCTURES NV
(verder aangeduid als “de Leverancier”). Zij hebben steeds voorrang op de (aankoop)voorwaarden
van de Klant, die uitdrukkelijk verklaart kennis te hebben genomen van deze voorwaarden. *Deze
algemene voorwaarden maken een kaderovereenkomst uit tussen de partijen, en zijn dan ook van
toepassing op alle latere bestellingen of opeenvolgende opdrachten waarbij de Leverancier betrokken
is als contractspartij. *Van deze algemene voorwaarden kan enkel worden afgeweken d.m.v. een
uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, opgesteld en ondertekend door behoorlijk gemachtigde
vertegenwoordigers van beide partijen en dit uiterlijk op het tijdstip voorafgaand aan de uitvoering
van de bestelling. *Ingeval de algemene voorwaarden deel uitmaken van een ruimere overeenkomst,
primeren de bijzondere voorwaarden van de ruimere overeenkomst op de algemene voorwaarden
indien en voor zover de individuele bijzondere voorwaarden strijdig zouden zijn met de individuele
algemene voorwaarden. *Alle andere niet-strijdige algemene voorwaarden blijven van toepassing op
de overeenkomsten tussen partijen. *Ingeval van niet-tegenstrijdigheid, vullen de bijzondere
voorwaarden en de algemene voorwaarden elkaar aan. Als bepaalde individuele bijzondere
voorwaarden nietig zouden zijn, komen de daarmee strijdige algemene voorwaarden terug in hun
plaats. *In alle andere gevallen moeten deze algemene voorwaarden als een verduidelijking
beschouwd worden van de uitdrukkelijke en geschreven overeenkomst. *Iedere uitvoering van de
overeenkomst, waaronder het betalen van een voorschot, wordt beschouwd als een uitdrukkelijke
aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de Klant.
Art. 2 – Prijsoffertes en bestellingen, prijsaanpassingen
Alle door de Leverancier opgegeven prijzen en offertes zijn louter indicatief en niet-bindend voor de
Leverancier. De Leverancier kan ze op elk ogenblik wijzigen tot op het ogenblik van de aanvaarding
van de bestelling. *De bestelling wordt als aanvaard beschouwd indien deze door de Leverancier
schriftelijk wordt bevestigd in een door de Leverancier opgestelde en door de beide partijen
ondertekende overeenkomst. *Alle opgegeven prijzen zijn steeds exclusief BTW en omvatten de in
de overeenkomst specifiek omschreven producten en diensten. *De prijzen zijn gebaseerd op
levering AF-fabriek van de Leverancier volgens Incoterms geldend op datum van aanbieding, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld. *Om het even welke belastingen of eventuele andere
kosten, zoals ondermeer maar niet exhaustief transportkosten, invoerrechten, overheidstaksen van
welke aard ook, zijn ten laste van de Klant tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld.
Art. 3 – Prijs, betaling en betalingsachterstand.
Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag en dit op de maatschappelijke zetel, contant, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders bedongen. *In geval van niet-betaling of niet tijdige betaling van
enige verschuldigde som door de Klant aan de Leverancier, zal de Klant van rechtswege en zonder
dat enige aanmaning daartoe vereist is, een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn, die vastgesteld
wordt op basis van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% op
de openstaande sommen, met een minimum van € 250,00, zonder dat de Leverancier het recht
verliest een hogere schadevergoeding te eisen als hij een hogere schade of verlies aantoont.
*Ingeval de Leverancier genoodzaakt is om enige sommen via arbitrage of via gerechtelijk weg in te
vorderen, zijn alle invorderingskosten, hieronder begrepen de advocatenkosten die daartoe door de
Leverancier gedragen worden, integraal verhaalbaar op de Klant. *Ingeval van niet-betaling of
laattijdige betaling door de Klant, zullen alle bedragen, vervallen of niet, welke de Klant schuldig is
uit hoofde van gelijk welke verplichting ten opzichte van de Leverancier of ten opzichte van met de
Leverancier verbonden ondernemingen, onmiddellijk opeisbaar worden. De schuldvorderingen van
de Leverancier en deze van met de Leverancier verbonden ondernemingen op de Klant worden als
samenhangend beschouwd met het oog op schuldvergelijking tussen eventuele vorderingen van de
Klant enerzijds en de Leverancier en de met de leverancier verbonden ondernemingen anderzijds.

*Elke achterstand van betaling geeft de Leverancier, van rechtswege, het volle recht elke aan de
gang zijnde verkoop, ook deze waarvan de goederen reeds geleverd werden, of verhuur ontbonden
te verklaren of op te schorten en hij behoudt zich tevens het recht voor de goederen welke reeds
geleverd waren of in verzending zijn terug te nemen. *Uitstel van betaling kan enkel uitdrukkelijk
en met schriftelijke toestemming van de Leverancier worden toegekend. Uitstel van betaling doet
geen afbreuk aan alle andere bepalingen van de algemene voorwaarden welke onverminderd van
kracht blijven. *De Leverancier heeft ten alle tijden het recht vanwege de Klant een waarborg te
eisen voor de goede uitvoering van de overeenkomst. *In overeenstemming met de Wet op de
financiële zekerheden van 15.12.2004 compenseren en verrekenen de Leverancier, de met de
Leverancier verbonden ondernemingen en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel
bestaande en toekomstige schulden. Deze schuldvergelijking zal tegenstelbaar zijn aan de curator
en de overige samenlopende schuldeisers, die zich niet zullen kunnen verzetten tegen de door de
Klant, de Leverancier en de met de Leverancier verbonden ondernemingen doorgevoerde
schuldvergelijking.
Art. 4 – Levering, leveringstermijnen, leveringskosten, leveringsrisico
Het tijdstip van levering wordt tussen de partijen onderling en op voorhand bepaald. *Behoudens
uitdrukkelijk andersluidend beding zijn de leveringstermijnen enkel benaderend en een eventuele
vertraging kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
*Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn bij verkoop alle laadkosten, loskosten,
transportkosten en transportverzekeringskosten van de goederen vanaf de levering en het verlaten
van de terreinen van de Leverancier, ten laste van de Klant. *Behoudens uitdrukkelijk andersluidend
beding reizen alle goederen op risico en kosten van de Klant vanaf de uitgang van de goederen uit
de fabriek van de Leverancier.
Art. 5 – Waarborg en Aansprakelijkheid
Art. 5.1 - Waarborgen - exonoratiebeding: de Leverancier geeft geen andere waarborgen dan
diegene die zij schriftelijk verstrekt. *Behoudens uitdrukkelijk schriftelijke verklaring geeft de
Leverancier geen enkele waarborg m.b.t. het gebruik en de capaciteit van de geleverde goederen en
de geschiktheid ervan voor het doel van de Klant. *Voor zover de Leverancier bij haar activiteiten
afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden of van de Klant, kan de
Leverancier op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook
voortkomend uit deze relaties met deze derden of de Klant, of het verbreken ervan, ongeacht of
deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met de Leverancier. *De Leverancier
is niet aansprakelijk voor schade, van eender welke aard, hierin begrepen bedrijfsschade,
winstverlies, verlies van een kans, milieuschade en immateriële schade, geleden door de Klant of
derden, als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst door de Leverancier, behoudens ingeval
van opzet. *Enige vergoedingsplicht in hoofde van de Leverancier is in ieder geval beperkt tot de
contractprijs.
Art. 5.2 – Supervisie bij opbouw - exonoratiebeding: Indien de Leverancier enkel instaat voor
de supervisie van de opbouw en de opbouw gebeurt door de Klant zelf met eigen personeel, zal de
Leverancier geen enkele aansprakelijkheid dragen voor de door de Klant uitgevoerde
werkzaamheden. Het personeel van de Klant dewelke de opbouwwerken uitvoert, werkt in dat geval
uitsluitend in opdracht en onder toezicht en verantwoordelijkheid van de Klant. De leverancier is niet
aansprakelijk voor de door het personeel van de Klant uitgevoerde werkzaamheden bij de opbouw,
noch voor enige schade voortvloeiend uit een fout van dit personeel, met inbegrip van hun zware of
opzettelijke fout.
Art. 5.3 – Permanentie - exonoratiebeding: Het is de Klant verboden opdrachten te geven aan
het personeel van de Leverancier. Indien de Klant in strijd met dit verbod, toch opdrachten geeft aan
het personeel van de Leverancier, is de Leverancier nooit verantwoordelijk voor de gevolgen die
voortvloeien uit de uitvoering van deze opdrachten door haar personeel. Indien de Leverancier een
permanentiedienst verzorgt tijdens de opbouw of het gebruik van de door de Leverancier geleverde
of verhuurde goederen, is de Leverancier nooit verantwoordelijk voor opdrachten van de Klant of
derden dewelke worden gegeven aan het aanwezige personeel van de Leverancier dewelke de
permanentiedienst invult.

Art. 5.4 – Vrijwaring : De Klant dient de Leverancier te vrijwaren voor alle vorderingen van derden
naar aanleiding van schade ontstaan tijdens de opbouw/afbraak en/of gebruik van de goederen. De
Klant zal hiervoor de nodige verzekeringen afsluiten en op eenvoudig verzoek het bewijs aan de
Leverancier voorleggen.
Art. 5.5 – Oplevering en Gebreken : De Klant dient aanwezig te zijn bij de oplevering en de
geleverde goederen te controleren op zichtbare gebreken. *Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk
bij de oplevering op het opleveringsdocument vermeld te worden. Iedere persoon die tekent in naam
en voor rekening van de Klant, wordt geacht daartoe rechtsgeldig gemachtigd te zijn. Indien de Klant
niet aanwezig is bij de oplevering, wordt hij geacht de oplevering zoals opgesteld door de Leverancier
te aanvaarden. *Verborgen gebreken dienen na de ontdekking onmiddellijk schriftelijk aan de
Leverancier gemeld te worden. *Alle klachten dienen duidelijk en gedetailleerd omschreven te
worden. *Eender welke klacht of protest schort in geen geval de betalingsverplichting van de Klant
op. *Inzake de verkoop van de goederen wordt de ‘korte termijn’ zoals voorzien in artikel 1648 BW
door partijen in gemeen akkoord bepaald op 1 maand. *Indien de klacht gegrond wordt bevonden,
zal de Leverancier een waarborg verlenen die enkel het herleveren of herstellen van stukken of
onderdelen met constructie- of materiaalfouten betreft, en dit met uitsluiting van elke andere
aansprakelijkheid in hoofde van de Leverancier. *De Leverancier kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor welke schade, direct of indirect, dan ook in hoofde van de Klant of van derden.
Art. 6 – Overmacht
Elk geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, die de overeenkomst in hoofde van de
Leverancier onmogelijk maakt of ernstig verzwaart, ook al is dit tijdelijk, laat de Leverancier toe de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of op te schorten, zonder dat enige
schadevergoeding kan worden geëist. Worden o.m. als overmacht en/of onvoorziene
omstandigheden beschouwd: staking, lock-out, oproer, oorlog, storingen of obstakels,
natuurrampen, ongunstige weersomstandigheden, verbod van invoer of uitvoer, gebrek aan
grondstoffen of transportmiddelen, mobilisatie en brand, maatregelen van de overheid e.d. Onder
ongunstige weersomstandigheden worden bedoeld de omstandigheden die volgens de door de
Leverancier gehanteerde veiligheidsparameters geen veilige plaatsing toestaan en waarvan de
beoordeling volledig bij de Leverancier ligt.
Art. 7 - Afstand van rechten
Wanneer één van beide partijen nalaat om te eisen dat de bepalingen in de overeenkomst strikt
nageleefd worden, doet zij daarmee geen afstand van haar rechten zoals die in de overeenkomst
zijn opgenomen of op grond van de wet of billijkheid, of afstand van enige andere bepaling of
daaropvolgende tekortkoming door de wederpartij van enige bepaling uit de overeenkomst.
Art. 8 – Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank
Op enige tussen partijen ontstane betwisting over de geldigheid, de interpretatie, de naleving of de
uitvoering van de overeenkomst, is enkel het Belgische recht van toepassing, echter met uitsluiting
van alle nationale of internationale verwijzingsregels, die een ander rechtstelsel dan het Belgische
toepasselijk of andere rechtbanken bevoegd verklaren. De toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG
1980) (“Vienna Convention”)) of gelijkaardige bepalingen wordt uitgesloten. Uitsluitend de
rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Leverancier zijn bevoegd voor het beslechten van
betwistingen die tussen de partijen ontstaan. De Leverancier behoudt zich het recht voor de Klant te
dagvaarden voor de rechtbank van zijn woonplaats of maatschappelijke zetel.
Art. 9 - Bijzondere bepalingen inzake verkoop
9.1 - Algemeen: De Klant of een door hem aangeduide derde partij treedt op als hoofdaannemer
en draagt dus ook de hieraan verbonden wettelijke verantwoordelijkheden (indien van toepassing).
9.2 - Plaatsing: Indien tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat de
Leverancier instaat voor de opbouw van het gekochte goed, zal de Leverancier de gekochte goederen
opbouwen en klaar afleveren, dit alles op kosten van de Klant. Zo in de overeenkomst geen plaatsing
omschreven en voorzien wordt, valt deze niet ten laste van de Leverancier en dient deze daar ook
niet toe over te gaan.

9.3 – Risico van plaatsing en gebruik: De Leverancier is in geen enkel geval verantwoordelijk
voor eventuele ongevallen of schade, van welke aard ook, tijdens de opbouw van de gekochte
goederen. De Leverancier behoudt zich het recht voor om de constructiewerkzaamheden stil te
leggen indien de weersomstandigheden dit vereisen. De beoordeling hiervan is een uitsluitende
bevoegdheid van de Leverancier. Specifieke veiligheidstraining en –certificaten zijn niet inbegrepen
9.4 - Aanwezigheid op het terrein: De Klant moet tijdens de opbouw ter plaatse zijn om de juiste
plaats van de opbouw aan te wijzen of de grond af te tekenen en is volledig en uitsluitend
aansprakelijk voor eventuele vergissingen. *Indien bij aankomst van de vrachtwagens van de
Leverancier, de Klant en zijn werklui niet aanwezig zijn, zal door de Leverancier de wachttijd mogen
aangerekend worden per aanwezig personeelslid aan € 40,00 per uur per persoon.
9.5 – Aard van en obstakels op terrein : Het bouwterrein dient langs de weg goed berijdbaar en
bereikbaar te zijn voor zwaar verkeer in alle weersomstandigheden. Eventuele spoorvorming en het
terug in orde maken van de terreinen vallen ten laste van de Klant. De klant kan vanwege de
Leverancier geen schadevergoeding eisen voor eventuele terreinschade. *Het terrein moet volledig
vrij zijn gedurende heel de duur van opbouw. Er mogen in een straal van 10 meter rondom de hal
geen auto’s geparkeerd staan of er mogen zich geen obstakels bevinden. Het verwijderen van
obstakels (bomen, omheiningen etc;) valt ten late van de klant. *Is het bouwterrein onvoldoende
waterpas of onvoldoende verhard, dan kan het noodzakelijk zijn voorafgaandelijk een betonnen
ringbalk te storten. De daartoe benodigde grondwerken, eveneens het storten van de betonbalk, zijn
ten laste van de Klant. *Toegang op de werf tijdens de opbouw is verboden voor alle onbevoegden.
*Het terrein dient 7 dagen per week toegankelijk te zijn gedurende minimum 12 uur per dag. *De
Klant voorziet op het bouwterrein voldoende ruimte voor opslag van de materialen met toegang voor
heftruck en staat in voor de bewaking van het terrein. *Wettelijke verplichte werfvoorzieningen zijn
te voorzien door de Klant: toilet, afvalcontainers, maatregelen veiligheid en gezondheid, elektriciteit,
etc... *De Klant zorgt ervoor dat de eigenaar en eenieder die rechten doet gelden op het terrein zijn
toestemming verleent met de plaatsing tijdens de ganse duur van de opbouw en vrijwaart de
Leverancier tegenover alle eisen van derden in betaling van welke schadevergoeding dan ook.
9.6 – Ondergrondse leidingen: De Klant is er ingevolge de overeenkomst toe gehouden alle
inlichtingen en plannen in verband met ondergrondse leidingen, van welke aard ook, voorafgaande
aan de aanvang der werken aan de Leverancier te overhandigen en is, zo dit niet mocht gebeuren,
volledig aansprakelijk voor alle eventuele schade aan deze leidingen. De Klant zal de ligging van
deze leidingen zichtbaar op het terrein aanduiden, zonder dat de Leverancier hierom dient te
verzoeken. Zo de Leverancier geen enkele mededeling desbetreffende ontvangt van zijde van de
Klant, mag hij er van uit gaan dat er geen rekening dient gehouden te worden met ondergrondse
leidingen of werken. De Leverancier kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor
eventuele schade, hierin begrepen gevolgschade.
9.7 – Risico/schade: Indien de Leverancier instaat voor de opbouw van de goederen, is de Klant
verantwoordelijk voor de goederen vanaf het moment van oplevering. In geval de Leverancier niet
voorziet in opbouw, is de Klant verantwoordelijk voor de goederen zodra deze de maatschappelijke
zetel van de Leverancier verlaten.
9.8 – Vergunningen: De Klant dient zich in orde te stellen met de stedenbouwkundige voorschriften
en waarborgt de Leverancier dat de nodige formaliteiten werden nagekomen. De Klant is aan de
Leverancier vrijwaring en schadevergoeding verschuldigd zo hij zijn goedkeuring geeft aan een
aanvang der werkzaamheden zonder dat er over de voorgeschreven vergunningen beschikt wordt.
9.9 – Verwarmings-, elektriciteits- en verlichtingsapparatuur: Voor wat betreft verwarming
en verlichting is de aansluiting van de installatie op het stroomnet ten laste van de Klant. Het brengen
van de stookolie– of aardgasleiding is ten laste van de Klant alsmede de aansluiting en/of keuring
dezer leidingen op de installatie. Het aanbrengen van elektrische voedingskabel ten behoeve van de
installaties is ten laste van de Klant, deze stroomleiding dient gebracht tot aan de bedieningspanelen.
9.10 – Eigendomsvoorbehoud – risico: De verkochte goederen blijven volledig en uitsluitend
eigendom van de Leverancier tot volledige betaling van de factuur ervan. De Klant zal tot aan de
volledige betaling van de goederen, de gekochte goederen niet verwerken of incorporeren in een
ander goed, of deze goederen verkopen en leveren aan derden. In geval van niet-betaling houdt de
Leverancier zich het recht voor de geleverde goederen terug te nemen, desgevallend zonder
tussenkomst van de rechtbanken. Alle risico’s van verlies, vernietiging of beschadiging waaraan de
goederen zouden kunnen blootstaan, dienen door de Klant te worden gedragen vanaf het ogenblik
dat deze te zijner beschikking staan.

9.11 – Ontbinding of annulatie van de overeenkomst: Indien de Klant zijn verplichtingen
tegenover de Leverancier op eender welke wijze niet nakomt, behoudt de Leverancier zich het recht
voor de overeenkomst te ontbinden lastens de Klant. *Ingeval het contract ontbonden, beëindigd of
geannuleerd wordt ten laste van of door toedoen van de Klant, heeft de Leverancier, na
ingebrekestelling, recht op, behoudens andersluidend beding, een forfaitaire schadevergoeding van
80 % van de waarde van het contract, hierin begrepen de winstderving, onder voorbehoud van
verhoging indien de geleden schade hoger is. *Ingeval het contract tussen partijen maatwerk
inhoudt of de goederen reeds geleverd of ter beschikking gesteld werden aan de Klant en het contract
ontbonden, beëindigd of geannuleerd wordt ten laste van of door toedoen van de Klant, heeft de
Leverancier, na ingebrekestelling, recht op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan de
overeengekomen contractprijs, onder voorbehoud van verhoging indien de geleden schade hoger is.
*De Leverancier houdt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ten laste van de Klant in geval van
faillissement, wettelijk voorziene beschermingsmaatregelen inzake continuïteit van de onderneming,
kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de
Klant.

