ALGEMENE VERKOOPS- EN FACTUURVOORWAARDEN VAN TIMMERMAN EHS NV
1.

Algemeen

1.1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelsrelaties en overeenkomsten
gesloten tussen TIMMERMAN EHS NV en haar klanten alsmede op alle offertes en leveringen
met uitdrukkelijke uitsluiting van alle andere (eventueel van de klant afkomstige) voorwaarden.

1.2.

De toepassing van huidige voorwaarden vormt de beslissende voorwaarde voor de
totstandkoming van het akkoord van TIMMERMAN EHS NV. Elke afwijking van deze
voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een door TIMMERMAN EHS NV ondertekende
schriftelijke overeenkomst. Mochten een of meerdere voorwaarden of een deel ervan niet geldig
zijn of mocht er een uitdrukkelijke afwijking op zijn toegestaan, dan nog zal dit geen afbreuk doen
aan de geldigheid en de toepasselijkheid van de andere voorwaarden.

2.

Totstandkoming van de overeenkomst

2.1.

De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer, na ontvangst van een
opdracht, TIMMERMAN EHS NV schriftelijk heeft bericht de opdracht aan te nemen of wanneer
de klant een door TIMMERMAN EHS NV overgemaakte prijsofferte heeft tegengetekend voor
akkoord. Het uitblijven van een dergelijke schriftelijke bevestiging vanwege TIMMERMAN EHS
geeft de klant niet het recht om enige schadevergoeding te eisen. Geen enkele verbintenis
aangegaan door vertegenwoordigers van TIMMERMAN EHS NV of door personen in naam van
TIMMERMAN EHS NV optredend, is geldig zonder schriftelijke bevestiging van de directie van
TIMMERMAN EHS NV.

2.2.

Indien TIMMERMAN EHS NV bij het doen van een bindend aanbod een termijn heeft gesteld
voor het aannemen ervan, wordt de overeenkomst slechts geacht tot stand te zijn gekomen,
wanneer TIMMERMAN EHS NV vóór het verlopen van deze termijn schriftelijk bericht vanwege
de klant heeft ontvangen dat de klant het aanbod aanneemt.

3.

Prijzen en offertes

3.1.

De prijzen vermeld op prijslijsten en offertes zijn slechts indicatief en gebaseerd op de prestaties
en leveringen vermeld in de offertes en bestekken van TIMMERMAN EHS NV en op basis van
de op dat ogenblik geldende waarden van lonen, grondstoffen, energieprijzen e.d.m. en op basis
van levering ex Works. De prijslijsten van TIMMERMAN EHS NV kunnen minstens jaarlijks
herzien worden door TIMMERMAN EHS NV teneinde rekening te houden met de evolutie van de
prijsbepalende factoren. Enkel wanneer hiervan expliciet is afgeweken door TIMMERMAN EHS
NV in haar offerte kunnen vaste prijzen gelden. In geval van vaste prijzen gelden deze enkel voor
standaardwerken zonder bijzondere moeilijkheden of risicofactoren. Meerwerken (dit zijn alle
prestaties die niet bij de prijsbepaling in de door de klant voor akkoord ondertekende prijsofferte
of in de orderbevestiging begrepen zijn en door de klant gevraagd worden evenals onvoorziene
omstandigheden tijdens de werken waarvan TIMMERMAN EHS NV niet op de hoogte gesteld
werd door de klant) zullen behoudens afzonderlijke overeenkomst hierover tussen partijen tegen
de gangbare uurloontarieven vermeld in de offerte of prijslijsten van TIMMERMAN EHS NV
aangerekend worden door TIMMERMAN EHS NV aan de klant. Bij meerwerken worden niet
enkel de uren van de arbeiders aangerekend maar tevens de (uitzoek)uren van de werfleider
en/of projectleider m.b.t. deze meerwerken.

3.2.

De prijzen van TIMMERMAN EHS NV zijn steeds exclusief tenzij specifiek anders vermeld in onze offerte:
•
Bouten, moeren & dichtingen (wordt door de klant voorzien).
•
Levering elektra, drinkwater, perslucht en plant stikstof.
•
Levering sanitaire voorzieningen (toilet en douches).
•
Levering afsluiters, appendages, compensators, instrumentatie en equipment.
•
Isolatiewerk (verwijderen & plaatsen).
•
Afvoer bestaande leidingen.
•
Levering deminwater (t.b.v. hydraulische druktest).
•
Elektrische tracing.
•
Kosten NoBo.
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•
•
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•
•
•
•

Stellingwerk.
Hydraulische druktest.
As-built dossier. NDO kosten.
Stress berekeningen.
Hoogwerker, kraanwerk.
Kosten brandwacht.
Leveren en plaatsen buismarkeringen.
Civiele werkzaamheden, wanddoorvoeringen.
Levering en montage flensbeschermers.
Levering en montage potentiaalverbindingen.
Elektrisch aan - en afkoppelen.
B.T.W.

Tenzij anders is overeengekomen, worden de prijzen geacht te gelden voor onverpakte
goederen. De verpakking wordt afzonderlijk gefactureerd.
3.3.

De prijzen van TIMMERMAN EHS NV worden voor elke overeenkomst bepaald en kunnen
geenszins als basis dienen voor andere zelfs soortgelijke leveringen.

4.

Leverings-en uitvoeringstermijnen

4.1.

Tenzij anders is overeengekomen, zijn de leverings-of uitvoeringstermijnen vermeld in de offerte,
overeenkomst en/of op enig ander document slechts een schatting: een eventuele vertraging kan
nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst door de klant, weigering van de
levering van de goederen of werken door de klant door de klant of tot schadevergoeding voor de
klant.

4.2.

Tenzij anders is overeengekomen, loopt de levertijd vanaf de laatste van de volgende data : (i)
de dag van de totstandkoming de overeenkomst als omschreven in artikel 2 van deze
voorwaarden, (ii) de dag waarop TIMMERMAN EHS NV een termijnbetaling ontvangt indien in
de overeenkomst een termijnbetaling vóór het begin van de fabricage is bedongen of nog (iii) de
dag dat TIMMERMANS EHS NV beschikt over alle nodige technische specificaties en
functionaliteiten dewelke zij nodig heeft van de klant om aan de uitvoering van de overeenkomst
te kunnen beginnen.

4.3.

Indien de koper de goederen om welke reden dan ook niet in ontvangst neemt op het ogenblik
dat zij ter beschikking werden gesteld door TIMMERMAN EHS NV, zal hierdoor de vervaldag
voor de betaling van de facturen van TIMMERMAN EHS NV, wanneer die gekoppeld werd aan
de levering, niet uitgesteld kunnen worden.

4.4.

Elke wijziging (in min of meer) door de klant in een door TIMMERMAN EHS aanvaarde bestelling
heeft automatisch een verlenging van de leverings-en uitvoeringstermijn tot gevolg. Deze termijn
wordt ook automatisch verlengd wanneer, naast voormelde technische details en vereiste
specificaties, nog bijkomende informatie, plannen, goedkeuringen, vergunningen, documenten of
materialen waarvoor TIMMERMAN EHS NV niet moet instaan, niet tijdig ter beschikking zijn
gesteld van TIMMERMAN EHS NV. Indien de uitvoering van een order langer dan één week door
de klant wordt opgeschort, heeft TIMMERMAN EHS NV het recht op een forfaitaire vergoeding
voor reorganisatie-en administratieve kosten van 125 EUR per dag vertraging na die week
vermenigvuldigd met het aantal personen voorzien door TIMMERMAN EHS NV en aldus
meegedeeld aan de klant voor de uitvoering van het bestelde werk evenals een vergoeding voor
opslag gelijk aan 0,5 % van de waarde van de bestelling per aangebroken week na die week.

5.

Annulatie en ontbinding

5.1.

Gehele of gedeeltelijke annulatie van de bestelling zal als contractbreuk worden beschouwd.
In dit geval zal TIMMERMAN EHS NV gerechtigd zijn op integrale vergoeding van reeds
gemaakte kosten en van gederfde winst. Deze wordt forfaitair vastgesteld op 15% van de
overeengekomen prijs in geval van annulatie binnen de eerste week na bestelling, 25% van de
overeengekomen prijs in geval van annulatie na de eerste maar binnen de 2 weken na bestelling
en 50% van de overeengekomen prijs in geval van annulatie later dan 2 weken na bestelling,
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onverminderd het recht van TIMMERMAN EHS NV om meerdere schade te eisen en er
vergoeding voor te vorderen.
5.2.

TIMMERMAN EHS NV behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling ontbonden te beschouwen of, naar haar keuze, een waarborg of
zekerheid te eisen die zij nodig acht om de goede uitvoering van de verbintenissen van de klant
te garanderen in geval van (i) faillissement, gerechtelijke reorganisatie, beslagleggingen lastens
de klant of herhaald ingebreke blijven om te betalen van de klant ondanks aangetekende
ingebrekestelling; (ii) van om het even welke ingrijpende wijziging aan de juridische toestand van
haar klant die TIMMERMAN EHS NV kan doen twijfelen aan de correcte uitvoering van de
overeenkomst, of nog, (iii) in geval van onvoorzienbare omstandigheden onafhankelijk van de
wil van TIMMERMAN EHS NV welke van die aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet van haar kan verwacht worden dat zij de overeenkomst ongewijzigd in stand houdt
omdat zij de overeenkomst ook nooit zou hebben aangegaan mochten die omstandigheden
alsdan gekend zijn geweest en waaromtrent partijen geen contractuele aanpassing konden
bereiken. Bij ontbinding van deze overeenkomst zal de klant op zijn kosten alle identificeerbare
goederen geleverd door TIMMERMAN EHS NV binnen de week ter beschikking stellen van
TIMMERMAN EHS NV, onverminderd het recht van deze laatste om meerdere schade aan te
tonen en er vergoeding voor te vorderen.

6.

Aanvaarding en oplevering

6.1.

De goederen die niet op bestelling worden gefabriceerd door TIMMERMAN EHS NV worden
geleverd en aanvaard of geacht dit te zijn op het ogenblik van de afgifte van de goederen aan de
klant. TIMMERMAN EHS NV moet de klant schriftelijk de datum opgeven, waarop hij de goederen
in ontvangst moet nemen. De mededeling aan de koper moet tijdig genoeg geschieden om de
klant in de gelegenheid te stellen de nodige maatregelen te treffen.

6.2.

De installaties of goederen die op bestelling dienen te worden gemaakt door TIMMERMAN EHS
NV of de bestelde werken worden geacht aanvaard te zijn op het ogenblik van de indienstneming
of oplevering ervan indien op dat ogenblik geen expliciete en gemotiveerde klacht of weigering
om tot oplevering-aanvaarding over te gaan wordt geformuleerd. Ingeval de oplevering niet
binnen de week na de afgifte kan worden uitgevoerd omwille van redenen of omstandigheden
buiten de wil om van TIMMERMAN EHS NV (bijvoorbeeld doch niet beperkt tot het geval van
niet-tijdige levering van andere toeleveranciers), zal de klant onweerlegbaar geacht worden te
verzaken aan de controle vermeld in artikel 6.3. en zullen de installaties, goederen of werken
onweerlegbaar geacht worden aanvaard te zijn op datum van de afgifte bij de klant.

6.3.

De klant is gerechtigd, zowel tijdens het vervaardigen als na de voltooiing van het werk, de aard
en conformiteit van het gebruikte materiaal en van de onderdelen te doen controleren en
verifiëren door zijn behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers. Deze controles en verificaties
worden in de normale werkuren in de werkplaats uitgevoerd, nadat met TIMMERMAN EHS NV
tevoren dag en uur overeengekomen werd. De kosten die voortkomen uit dit onderzoek of uit de
tussenkomst van een controle- of keuringsorganisme zijn ten laste van de koper, tenzij anders
expliciet overeengekomen. Wanneer ze in de loop van uitvoeringstermijn plaatsvinden zullen
dergelijke controles aanleiding geven tot gedeeltelijke oplevering; wanneer ze na voltooiing van
het werk plaatsvinden, zullen ze aanleiding geven tot volledige oplevering.

7.

Tekeningen, beschrijvingen en intellectuele rechten

7.1.

De gewichten, afmetingen, capaciteiten en overige gegevens, opgenomen in catalogi,
prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen en prijslijsten hebben het karakter van een
benaderende aanduiding. Deze gegevens verbinden slechts, voor zover de overeenkomst dit
uitdrukkelijk voorziet.

7.2.

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de plans, tekeningen, beschrijvingen,
ontwerpen en/of documentatie die door TIMMERMAN EHS NV zijn ontwikkeld of worden gebruikt
zonder dat die door de klant zijn ter beschikking gesteld, berusten bij TIMMERMAN EHS NV (of
haar licentiegevers) en de vóór of na de totstandkoming der overeenkomst aan de klant ter hand
gestelde tekeningen en technische beschrijvingen op grond waarvan de gehele of gedeeltelijke
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fabricage mogelijk is, blijven uitsluitend eigendom van TIMMERMAN EHS NV tenzij expliciete
andersluidende overeenkomst met de klant. De klant verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en
niet-overdraagbaar gebruiksrecht op die rechten. Voormelde plans, tekeningen, beschrijvingen,
ontwerpen en/of documentatie mogen zonder toestemming van TIMMERMAN EHS NV niet door
de klant worden gebruikt (anders dan voor intern gebruik binnen de vestiging waar ze geleverd
werden), gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden. Het
is de klant niet toegelaten om enige aanduiding op de producten, de tekeningen en beschrijvingen
of enige andere documenten of andere dragers omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen
of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van TIMMERMAN EHS NV te
verwijderen of onleesbaar te maken.
7.3.

De klant zal er zich van onthouden om op gelijk welke wijze informatie die hij bekomen heeft of
die hem medegedeeld werd m.b.t. de karakteristieken van de producten te gebruiken en/of mede
te delen. Hij erkent dat de inlichtingen die hem medegedeeld zouden zijn m.b.t. de tekeningen en
beschrijvingen, het ontwerp, de fabricage, de commercialisering van de goederen vertrouwelijk
zijn en aldus dienen behandeld te worden.

8.

Risico’s en eigendomsvoorbehoud

8.1.

In de opslag van de goederen wordt door TIMMERMAN EHS NV voorzien voor rekening en risico
van de klant. Het risico in verband met de goederen en de werken gaat over op de klant op het
ogenblik van de afgifte doch de eigendom gaat slechts over op het ogenblik van de volledige
betaling. Tot op dat ogenblik kan TIMMERMAN EHS NV er vrij over beschikken en verbindt de
klant zich ertoe om de goederen op identificeerbare wijze als zijnde afkomstig van TIMMERMAN
EHS NV en als goede huisvder te bewaren en ze niet te verkopen of aan derden af te staan. In
geval van niet-naleving van dit verbod zal TIMMERMAN EHS NV, onverminderd haar recht om
schadevergoeding te eisen, gesubrogeerd zijn in alle rechten van de klant tegenover de derde
aan wie de goederen werden verkocht of afgestaan.

8.2.

Deze clausule van eigendomsvoorbehoud is ook van toepassing in geval van faillissement voor
zover de goederen zich in natura bij de klant bevinden en nog niet onroerend geworden zijn door
incorporatie. Op straffe van verval wordt de rechtsvordering ingesteld voor de sluiting van het
proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen. Wanneer de goederen onroerend zijn
geworden door incorporatie of zijn verwerkt geworden behoudt TIMMERMAN EHS NV zich het
recht voor om haar voorrecht in te roepen die ze zal verkregen hebben na neerlegging van een
kopie van haar facturen of van welkdanig document dat de verkoop vaststelt op de griffie van de
Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waar de klant zijn woonplaats of
vennootschapszetel heeft.

9.

Betalingsvoorwaarden

9.1.

Alle betalingen geschieden in euro tenzij expliciet anders voorzien in de overeenkomst. De kosten
zijn ten laste van de klant.

9.2.

TIMMERMAN EHS NV behoudt zich het recht voor om voorschotten te eisen (in elk geval doch
niet beperkt tot een voorschot van 30% bij het plaatsen van de bestelling). Bij annulering van de
overeenkomst blijven de betaalde voorschotten definitief verworven ten voordele van
TIMMERMAN EHS NV ten belope van het bedrag voorzien in artikel 5.1.

9.3.

Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de facturen betaalbaar op de vennootschapszetel
van TIMMERMAN EHS NV (Slachthuisstraat 14, 9900 Eeklo) of door overschrijving op de
bankrekening van TIMMERMAN EHS NV (IBAN BE80290011888177 BIC GEBABEBB) binnen
een termijn van 8 dagen vanaf factuurdatum voor voorschotfacturen en binnen een termijn van
30 dagen te rekenen vanaf datum die zich eerst voordoet van de volgende (i) van de factuurdatum
of (ii) van de ontvangst van de goederen of diensten, indien de klant de goederen of diensten
eerder ontvangt dan de factuur, of (iii) van de aanvaarding of controle ter verificatie van de
conformiteit van de goederen of diensten met de overeenkomst indien de wet of de overeenkomst
voorziet in een procedure voor aanvaarding of controle en indien de koper de factuur ontvangt
vóór of op de datum waarop de aanvaarding of controle plaatsvindt. Het formuleren van een
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klacht, overeenkomstig artikel 10 van deze voorwaarden, ontheft de klant niet van zijn plicht om
tijdig de facturen van TIMMERMAN EHS NV te betalen.

9.4.

Bij niet-tijdige betaling van de facturen is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
conventionele intrest verschuldigd van 1% per maand en een forfaitaire schadevergoeding 10%
van het factuurbedrag met een minimum van 250 EUR, onverminderd het recht van TIMMERMAN
EHS NV op vergoeding van de gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het
Gerechtelijk Wetboek. De klant blijft in alle gevallen hoofdelijk en voor alle sommen aansprakelijk
voor de betaling van de facturen van TIMMERMAN EHS NV, ook indien TIMMERMAN EHS NV
aanvaard heeft de facturen op te maken op naam van derden. De niet-betaling op de vervaldag
van één factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen
onmiddellijk van rechtswege opeisbaar en geeft TIMMERMAN EHS NV bovendien het recht om
alle lopende bestellingen en opdrachten op te schorten. De betalingen worden steeds aangewend
om eerst de oudste openstaande schulden met inbegrip van de vervallen interesten te vereffenen

10.

Klachten

10.1. Het protest tegen de facturen van TIMMERMAN EHS NV dient op straffe van verval van het recht
om te protesteren gemotiveerd per aangetekend schrijven of per fax te gebeuren binnen de acht
dagen na de factuurdatum.
10.2. Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 10.1. van deze voorwaarden, kan geen enkele klacht
voor zichtbare gebreken, ontbrekende goederen of werken, of niet-conforme levering nog worden
geformuleerd na de dag van aanvaarding, zoals bepaald in artikel 6 van deze voorwaarden en
moet elke andere klacht om geldig te zijn gemotiveerd zijn, een gedetailleerde omschrijving
bevatten en bij aangetekende brief of per fax geschieden binnen de 2 werkdagen volgend op de
gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid van TIMMERMAN EHS NV zou kunnen betrokken
zijn. Indien de klant verzuimt de levering te aanvaarden of de levering onmogelijk maakt begint
de termijn van 2 werkdagen te lopen op datum van de leveringsbon of, bij ontstentenis daarvan,
van de factuurdatum. Bij gebreke aan een klacht binnen voormelde termijnen geldt ieder (verder)
gebruik en zelfs een gedeeltelijke ingebruikneming van de goederen of de werken onweerlegbaar
als een daad van goedkeuring of aanvaarding.
10.3. Een klacht wegens verborgen gebreken kan slechts worden geformuleerd gedurende een jaar na
de oplevering der werken of na de indienstneming van de producten. Indien de datum van
indienstneming niet anders vastgelegd werd tussen partijen worden de goederen geacht te zijn
in dienst genomen 30 dagen na afgifte aan de klanten die de producten gebruiken voor Belgische
vestigingen en 45 dagen na afgifte aan de klanten die de producten gebruiken voor niet-Belgische
vestigingen.
11.

Waarborg en aansprakelijkheid

11.1. Indien TIMMERMAN EHS NV is opgetreden om aan de klant een vervoermiddel te bezorgen of
om de douaneformaliteiten te vereenvoudigen, zullen de kosten hieraan gerelateerd afzonderlijk
gefactureerd worden. TIMMERMAN EHS NV zal voor deze tussenkomsten evenwel nooit enige
aansprakelijkheid aanvaarden.
11.2. In geval van niet-conforme levering, ontbrekende producten of diensten of gegronde weigering
van (op)levering is de aansprakelijkheid van TIMMERMAN EHS NV in elk geval beperkt het
vervangen, aanvullen, aanpassen of afwerken van de producten of diensten.
11.3. In geval van verborgen gebreken is de aansprakelijkheid van TIMMERMAN EHS NV in elk geval
beperkt tot vervanging of herstelling in welk geval TIMMERMAN EHS NV eigenaar wordt van de
vervangen onderdelen, die haar dienen te worden teruggestuurd op kosten van de klant.
TIMMERMAN EHS NV aanvaardt evenwel geen aansprakelijkheid voor verborgen gebreken
indien (i) niet kan aangetoond worden dat de gebreken op het ogenblik van het in het verkeer
brengen van de goederen aanwezig waren of (ii) indien TIMMERMAN EHS NV gezien de stand
van wetenschap en techniek niet op de hoogte kon zijn van de aanwezigheid van de gebreken of
(iii) in geval de gebreken te wijten zijn aan de conceptie van de zaak waarin de goederen
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geïncorporeerd worden of aan de instructies van de klant, of nog (iv) de gebreken het gevolg zijn
van de overeenstemming van de goederen met dwingende voorschriften uitgaande van publieke
overheden.
11.4. In de gevallen voorzien in artikel 11.2. en 11.3. kan TIMMERMAN EHS NV kiezen om in de plaats
van vervanging, aanvulling, aanpassing, afwerking c.q. herstelling over te gaan, vergoeding te
betalen voor de materiële rechtstreekse schade.
11.5. De aansprakelijkheid van TIMMERMAN EHS NV in hoofdsom, interest en kosten is in alle
gevallen beperkt tot de prijs van de opdracht. Wanneer de overeengekomen prijs evenwel hoger
ligt dan het bedrag waarvoor de BA-polis van TIMMERMAN EHS NV dekking verleent (polis die
de klant verklaart meegedeeld gekregen te hebben maar waarvan hij op eenvoudig verzoek
steeds kopie kan opvragen), zal de aansprakelijkheid van TIMMERMAN EHS NV evenwel
beperkt blijven tot dit laatste bedrag. Bij koop-verkoop van goederen die TIMMERMAN EHS NV
zelf niet fabriceert is de garantie beperkt tot de garantie verstrekt tot de fabrikant-leverancier van
TIMMERMAN EHS NV.
11.6. Aangezien de levensduur van de druktoestellen sterk afhankelijk is van voor TIMMERMAN EHS
NV onbekende factoren en procescondities en de reactie van de verschillende materialen op deze
condities niet kunnen voorspeld worden, kan geen garantie geëist worden rond noch
aansprakelijkheid aanvaard worden voor de levensduur ervan.
11.7. TIMMERMAN EHS NV kan ook nooit aansprakelijk zijn voor ongevallen of lichamelijke of
materiële schade aan personen of zaken, noch voor de schade te wijten aan zichtbare of
verborgen gebreken van de geleverde goederen of werken of andere tekortkomingen, indien deze
geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan de wijze waarop de klant ze geplaatst, geladen, bewaard,
verwerkt, gebruikt of onderhouden heeft zonder inachtneming van de normale
gebruiksvoorwaarden en/of in acht te nemen voorzichtigheid en/of indien die te wijten is het
onkundig behandelen, schommelingen van de netspanning of nog gebreken van de hardware-of
software of andere producten die niet geleverd werden door TIMMERMAN EHS NV, de door klant
zelf of in zijn opdracht door (niet door TIMMERMAN EHS NV dan wel de fabrikant-leverancier
van TIMMERMAN EHS NV erkende) derden doorgevoerde wijzigingen, tussenkomsten of
herstellingen van het door TIMMERMAN EHS NV ontwikkelde of geleverde concept of product,
normale slijtage van de producten en elk geval van overmacht zoals gedefinieerd in artikel 13. Zij
draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, schade of afwijkingen veroorzaakt door
derden andere dan haar eigen onderaannemers met dien verstande dat TIMMERMAN EHS NV
in geen geval aansprakelijkheid draagt voor de opzet of de grove schuld van haar aangestelden
of onderaannemers of voor schade aan goederen geleverd in onbewoonde, bewoonde of
onafgewerkte gebouwen. De klant moet derhalve instaan voor bewaking.
11.8. In geen geval kan TIMMERMAN EHS NV gehouden zijn tot indirecte schade, gevolgschade,
winstderving, schade aan derden, schade wegens bedrijfsstagnatie of gemiste besparingen en
de klant vrijwaart TIMMERMAN EHS NV voor schade of claims die dienaangaand tegen haar
door derden zouden worden geformuleerd.
11.9. TIMMERMAN EHS NV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor en garandeert geen resultaat
m.b.t. de procesparameters van de installatie waarvan de door haar geleverde producten
(apparaten of buisleidingen enz.) deel uitmaken; in voorkomend geval is TIMMERMAN EHS NVzonder enige verdergaande verplichting - wel bereid om haar berekeningen ter beschikking te
houden van de klant, zodat deze die kan nazien.
11.10. TIMMERMAN EHS NV geeft geen garantie m.b.t. de Europese oorsprong van de door haar
geleverde materialen maar verbindt zich er toe om steeds hoge kwaliteitsmaterialen te voorzien
en indien gevraagd of door de code vereist, 3.1 certificaten bij te leveren.
11.11. In geval een product volgens technische specificaties of tekeningen en beschrijvingen
aangeleverd door de klant door TIMMERMAN EHS NV wordt geleverd zal zij enkel gehouden zijn
om het product conform de aanduidingen voorzien in die technische specificaties of tekeningen
en beschrijvingen aan te leveren. De klant garandeert dat deze op geen enkele wijze afbreuk
doen aan de intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden en vrijwaart TIMMERMAN
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EHS NV tegen elke vordering, aanspraak, claim of gerechtigdheid van derden wegens inbreuken
of beweerde inbreuken op hun intellectuele of industriële eigendomsrechten.
12.

Montage

12.1. Montage maakt nooit deel uit van de overeenkomst tenzij anders expliciet overeengekomen. In
geval van dergelijke schriftelijke overeenkomst gelden de voorwaarden voorzien in dit artikel 12
van de algemene voorwaarden.
12.2. Montagediensten worden uitgevoerd tijdens de normale werkuren. Bij ploegwerk, weekendwerk
veroorzaakt buiten de fout om van TIMMERMAN EHS NV wordt een toeslag aangerekend van
125 euro of 20%.per mandag. De toeslagen voor gevaarlijk en ongezond werk voor
omstandigheden die op datum van de prijsofferte van TIMMERMAN EHS NV of van de
overeenkomst niet zouden bekend zijn, worden in rekening gebracht als een aanvulling op onze
aanbodprijs door middel van een toeslag van 15%.
12.3. De klant moet tijdig en te zijnen laste de nodige hulpkrachten en energiebronnen ter beschikking
stellen van TIMMERMAN EHS NV evenals de nodige droge en afsluitbare lokalen ter beschikking
stellen nabij de plaats van installatie waar machine-onderdelen, toestellen, apparatuur en
materialen kunnen opgeslagen worden; evenals werk-en verblijflokalen voor het personeel en
sanitaire voorzieningen conform de milieuvoorschriften van toepassing op de werf, ter
bescherming van de goederen en het personeel van TIMMERMAN EHS NV. De klant garandeert
dat de montagediensten kunnen verlopen conform de wettelijke vereisten inzake
arbeidsveiligheid en gezondheid en garandeert voldoende verzekerd te zijn voor alle mogelijke
risico’s verbonden aan deze werken/het inschakelen van TIMMERMAN EHS NV voor deze
werken.
12.4. Wachturen (bijv. tengevolge van het moeten wachten op andere aangestelden van de klant) of
verleturen (bijv. tengevolge van het onderbreken van de werken op verzoek van de klant of
derden) worden aangerekend indien de werkzaamheden niet verder kunnen worden uitgevoerd
als gevolg van vertraging in het verlenen van werkgunning of het moeten staken van de
werkzaamheden.
12.5. Indien de buitentemperaturen gedurende meer dan één dag onder nul ° C blijven, heeft
TIMMERMAN EHS het recht de werken tijdelijk op te schorten tot de buitentemperaturen opnieuw
langer dan één dag boven nul ° C komen, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige
vergoeding voor laattijdigheid.
12.6. Tijdens de montage on site mag er gelast worden.
12.7. Voor radiografische onderzoeken op buisleidingen worden de lassen gecontroleerd volgens de
interpretatiecode ASME B31.3NF. NDO wordt uitgevoerd overdag (06H00→20H00) van MA tot
VR.
12.8. De geldende veiligheidsvoorschriften zijn de voorschriften die op de datum van de offerte of de
overeenkomst, in België van kracht zijn.
13.

Gebruik niet Europese-materialen
TIMMERMAN EHS NV behoudt zich het recht om niet Europese materialen te gebruiken indien
dat nodig is om de planning en de prijs aan te kunnen houden.

14.

Overmacht.

14.1. De gevallen van overmacht, onafgezien of deze tijdelijk of definitief de uitvoering van de
overeenkomst onmogelijk maken, schorsen of doven van rechtswege de verplichtingen van
TIMMERMAN EHS NV t.o.v. dit contract uit en ontslaan TIMMERMAN EHS NV van elke
aansprakelijkheid of schade die hierdoor zou kunnen ontstaan. Worden beschouwd als gevallen
van overmacht in hoofde van TIMMERMAN EHS NV oorlogen en gelijkaardige situaties,
beslissingen van de openbare overheid, stakingen, algemene schaarste aan grondstoffen,
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beperkingen in energieverbruik, overstromingen, brand, alsmede elke oorzaak onafhankelijk van
de wil van TIMMERMAN EHS NV waardoor de aanlevering en/of de uitvoering van de
goederen/werken onmogelijk is. Deze opsomming is niet limitatief.
14.2. In geval TIMMERMAN EHS NV zich op de in artikel 13.1. bedoelde overmachtssituatie beroept,
zal zij hiervan de klant onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van het intreden alsook van het
aflopen daarvan.
15. Onderaanneming
15.1. TIMMERMAN EHS NV behoudt zich het recht voor om het geheel of een gedeelte van de
uitvoering van de bij haar bestelde werken toe te vertrouwen aan andere deskundige bedrijven).
De klant dient zich te onthouden van het geven van opdrachten of instructies aan de
onderaannemers of aangestelden van TIMMERMAN EHS NV op straffe van verlies van verhaal
ten aanzien van TIMMERMAN EHS NV voor de werken uitgevoerd in onderaanneming.
16. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken.
16.1. Alle overeenkomsten met TIMMERMAN EHS NV aangegaan worden beheerst door het
Belgisch recht.
16.2. Ingeval van geschillen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering
en/of de beëindiging van de overeenkomst zullen de rechtbanken van het gerechtelijke
arrondissement waarin de vennootschapszetel van TIMMERMAN EHS NV is gevestigd exclusief
bevoegd zijn om van het geschil kennis te nemen.
17.

Afwervings-clausule

17.1. De opdrachtgever verklaart hierbij rechtstreeks noch onrechtstreeks personeel af te werven van
TIMMERMAN EHS en dit gedurende de duur van het aannemingscontract verlengd met 1 jaar. Bij
een inbreuk op dit verbod zal de opdrachtgever, behoudens de schadevergoeding die verschuldigd
is voor de niet-naleving van het aannemingscontract, een schadevergoeding betalen van € 10.000.
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