
 

 

ALGEMENE  CONTRACTSVOORWAARDEN 
1. Definities 

 
1.1. AQI :   de BV AQ International  met zetel  gevestigd te 2200  

Herentals, Saffierstraat 5, Unit 14 en  met  inschrijving  in 
het K.B.O.  onder  nummer 0631.936.786. 

1.2. Opdrachtgever :  de contractspartij  waarmee AQI  een  overeenkomst  sluit. 
1.3. Overeenkomst: de  schriftelijke overeenkomst tussen  partijen afgesloten 

met  als  voorwerp de  door de  AQI  uit te  voeren diensten  
en/of  te  leveren  goederen. 

1.4. De  algemene contractsvoorwaarden: huidige  voorwaarden die van toepassing zijn op de  
Overeenkomst en  er  derhalve  integraal  deel van  
uitmaken.  

1.5. E-factuur: De  facturen  van AQI die  in een   digitale vorm per  e-mail 
aan de  ‘Opdrachtgever ‘  zal worden  bezorgd.  

1.6. Geadresseerde E-mail: het e-mailadres  van de ‘opdrachtgever ‘ waarop  de E-
factuur  aan de ‘Opdrachtgever ‘ wordt bezorgd.  

 
2. Totstandkoming  van de  Overeenkomst 
2.1. Alle  offertes van AQI zijn  onderworpen aan de   algemene contratsvoorwaarden. 
2.2. Iedere offerte van AQI heeft  een geldigheidsduur van 1 maand, tenzij een andere termijn  uitdrukkelijk 

in de  offerte  wordt  bepaald. 
2.3. Voor zover er nog geen   Overeenkomst met de Opdrachtgever tot stand is gekomen, behoudt AQI  zich 

uitdrukkelijk het recht voor om op ieder moment de  gehanteerde prijzen in de  offerte te wijzigen. De 
prijzen in een reeds gesloten overeenkomst, kunnen slechts gewijzigd worden wanneer dat op grond van 
(wettelijke) voorschriften verplicht is gesteld.  

2.4. Tenzij anders overeengekomen, zijn niet in de offerte opgenomen: 
a) BTW; 
b) verzekeringspremies; 
c) aansluitkosten, afsluitkosten en verbruikskosten van gas, water en elektra; 
d) Het  leveren  en aanbrengen  van  valbeveiliging, dakrandbeveiliging,  goederenlift, steigers, ladders 
en/of hoogtewerkers zijn niet in de  offerte opgenomen; 
e) kosten voor het maken van berekeningen en tekeningen; 
f) kosten voor het treffen van voorzieningen ter voorkoming van overlast c.q. schade aan 
het milieu, belendingen, installaties, informatiedragers, kabels, leidingen en bestratingen; 
g) kosten van meerwerk, ontstaan door toedoen van de Opdrachtgever en/of derden. 

2.5. De  in de  offerte  gehanteerde  prijzen zijn  gebaseerd op  de  uitvoering van de  werkzaamheden  tijdens 
de  kantooruren, d.w.z.  tussen 8.30 u en 16.00 u tijdens  maandag tot  vrijdag.  In de hypothese  de  
werkzaamheden van AQI  dienen te  worden  uitgevoerd na  de kantooruren  of  tijdens  het  weekend,  
zullen de  weekend- en nachttarieven  worden  aangerekend.  

 
Meerprijs werkuren tov kantooruren (ma-vr, 7:00-17:00) 
 

INCI Maan- Dins- Woens- Donder- Vrij- Zater- Zon- Feestdag 

07:00                 
tot 0% 0% 0% 0% 0% 50% 100% 100% 
17:00         
17:00         
tot 35% 35% 35% 35% 35% 85% 135% 135% 
22:00                 
22:00         
tot 50% 50% 50% 50% 50% 100% 150% 150% 
07:00         

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.6. De  afvaarding  door de  Opdrachtgever van een AQI’s offerte  vergt  een  schriftelijke bevestiging door 

AQI opdat  er  sprake  kan  zijn  van een  geldige overeenkomst tussen  partijen.  Een  contractsweigering  
door AQI kan geen aanleiding geven  tot de  toepassing  van artikel  IV 2/1 W.E.R., tenzij de  
opdrachtgever  het bewijs levert van  de  misbruik van de positie van  economische  afhankelijkheid.  
Partijen streven  er naar   een  schriftelijke  Overeenkomst afsluiten  in de  zin van  artikel 1325 B.W.  

2.7.  De aansluitkosten, afsluitkosten en verbruikskosten van gas, water en elektriciteit  zijn voor 
rekening van de Opdrachtgever. 

2.8. In geval  van  tegenstrijdigheid  tussen de  offerte  en  de Overeenkomst, zullen de bepalingen  in de 
Overeenkomst prevaleren.  

2.9. Meerwerken worden pas uitgevoerd na bevestiging van de opdracht door de opdrachtgever en als de 
prijs overeengekomen is. Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden.  

3.  Facturatie -betaling 
3.1. AQI  is  gerechtigd 60% van haar  prestaties  te  facturen vanaf  het  sluiten van de  Overeenkomst en de  

overige 40 % wordt  gefactureerd bij de  oplevering van de  prestaties. 
3.2. AQI behoudt  zich het  recht voor haar  facturatie  per  E-facturen  aan de  opdrachtgever  over  te maken 

via de  geadresseerde  e-mail.  
3.3. De  facturen  zijn betaalbaar  binnen  een termijn van 14 dagen vanaf de  factuurdatum,  tenzij  anders 

uitdrukkelijk  is gestipuleerd. 
3.4. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest 

verschuldigd conform de  wet  van 2  augustus 2002  inzake  de betalingsachterstal  bij handelstransacties.    
3.5. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, en van rechtswege het openstaande factuurbedrag 

vermeerderd met 15 %, met een minimum van 250 EUR ten titel van schadebeding voor 
buitengerechtelijke invorderingskosten, onverminderd andere relevante invorderingskosten.  

3.6. Het geheel of gedeeltelijk onbetaald laten van een factuur op haar vervaldag zorgt ervoor dat alle overige      
sommen en   niet-vervallen facturen onmiddellijk  opeisbaar worden. In het geval  de factuur onbetaald 
blijft, heeft de  AQI het recht om alle bestaande, nog uit te voeren contractuele  verplichtingen op te 
schorten,  zonder  dat  die opschorting  kan leiden tot  enige  aansprakelijkheid  en/of inbreuk in hoofde 
van  AQI.  

3.7. Indien er  ernstige  aanwijzigingen  zijn waardoor  het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de 
opdrachtgever  geschokt wordt en  die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de 
opdrachtgever  aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt AQI zich het 
recht voor haar  verbintenissen  op te schorten en van de opdrachtgever  geschikte waarborgen te eisen. 
Indien de opdrachtgever weigert hierop in te gaan, behoudt AQI zich het recht voor de  overeenkomst te  
ontbinden, dit alles onverminderd het recht  op   schadevergoeding.  

4.  Overdracht van de risico’s -  eigendomvoorbehoud 
4.1. De overdracht van risico's, bedoeld in de art. 1788 en 1789 B.W. gebeurt naarmate de werken uitgevoerd 

worden, of de materialen, goederen of installaties geleverd worden. 
4.2. Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van 

AQI tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien 
de werken, leveringen, goederen of materialen van AQI slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van 
een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan AQI zou toebehoren. 
Tot dan is de opdrachtgever slechts houder van de materialen.  

4.3.  Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van de  overeenkomst 
eigendom van AQI. AQI kan de materialen  weer losmaken en terugnemen tot de opdrachtgever al zijn 
openstaande schulden betaalt. 

5.  Oplevering & garantie 
5.1. Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering 

van het werk zelf, zonder protest bij aangetekend schrijven vanwege de klant binnen de 48 uren vanaf 
de levering of uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde 



 

 

goederen of uitgevoerde werken.  
5.2. In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of 

andere kostenstaten zonder redelijk protest volgends binnen de 48 uren, worden aanzien als een 
definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken en/of van de  geleverde  goederen.  

5.3. Tegelijk zal de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van de  uitgevoerde  werken  
en/of  geleverde  materialen door de opdrachtgever of diens gemachtigden worden aanzien als de 
definitieve en onherroepelijke aanvaarding der werken.  

5.4. Gedurende een periode van een jaar na oplevering is AQI  aansprakelijk voor verborgen gebreken die 
niet gedekt zijn door de artikelen 1972 en 2270 B.W" Elke rechtsvordering uit dien hoofde is echter 
slechts ontvankelijk mits ze is ingesteld binnen een termijn van één maand na de dag dat de 
opdrachtgever kennis kreeg van het gebrek.  

5.5.  De waarborgaanspraken komen te vervallen, indien: 
a)  aan het uitgevoerde werk en/of de geleverde zaken andere en/of zwaardere eisen zijn 
 gesteld dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend was; 
b)  zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming door derden reparaties of andere 
 werkzaamheden zijn verricht; 
c)  de geleverde materialen en het uitgevoerde werk niet op de daarvoor bestemde wijze 
 worden gebruikt; 
d)  de opdrachtgever niet binnen 48 uren na de constatering van een gebrek, AQI 
 daarvan per aangetekende brief op de hoogte stelt. 

5.6. Uit hoofde van onze leveringen, beperkt onze waarborg zich tot deze die AQI kan bekomen bij haar 
leveranciers. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn. In iedere veronderstelling, 
beperkt de waarborg zich tot de vervanging van de defecte stukken. De vervoerskosten en werkuren zijn 
ten laste van de opdrachtgever.  

5.7.  Onmogelijk is AQI aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, in goederen en materialen die door 
de opdrachtgever, diens onderaannemers, gemandateerden of aangestelden werden geleverd. De 
regeling van artikelen 1643 en volgende van het Burgerlijk Wetboek inzake verborgen gebreken aan de 
verkochte zaak, is niet van toepassing, met uitzondering van artikel 1648.  

6.  Aansprakelijkheid 
6.1. De verbintenissen die AQI op zich neemt in de uitvoering van de ‘Overeenkomst’  zijn 

inspanningsverbintenissen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd overeengekomen. 
6.2.  Tenzij in geval van opzet  van AQI, is de aansprakelijkheid van AQI  beperkt tot het bedrag waarvoor de 

AQI is verzekerd.  AQI beschikt  over een dekking  onder de polis ‘ bedrijfsaansprakelijkheid ‘    (Polisnr. 
0153942) van de  moedermaatschappij AQ GROUP B.V. met  een  maximale  dekking  ten belope van 
125.000 €  per  schadegeval. 

6.3.  Op verzoek van de ‘Opdrachtgever’  kan een hogere verzekeringsdekking worden afgesloten. Wanneer 
geen zulke hogere verzekeringsdekking wordt afgesloten, wordt de gewone verzekering door de 
‘Opdrachtgever ‘ als voldoende beschouwd. 

6.4. AQI  draagt  onder  geen enkel beding  enige aansprakelijkheid voor personeelsleden  van de 
‘Opdrachtgever’ of  voor  derden die  door de  ‘opdrachtgever’  worden  aangesteld en, waarmee AQI  
dient  samen te  werken,  ongeacht of AQI  beschikt over  de mogelijkheid om  het  personeel  en/of deze 
derden  instructies  te  geven.   

7. Niet-uitvoering 
7.1. In geval de ’ Overeenkomst’ door één van de Partijen niet wordt uitgevoerd, kan de andere Partij enkel 

opteren voor de gedwongen uitvoering van de ‘Overeenkomst’, desgevallend gepaard gaand met 
schadevergoeding.  

7.2. De ‘Opdrachtgever’ ziet uitdrukkelijk en onherroepelijk af van het recht om de ontbinding van deze 
Overeenkomst te vorderen overeenkomstig 1184 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.  

7.3. In de hypothese  de opdrachtgever desalniettemin weigert  geheel of gedeeltelijk     de overeenkomst  
uit te voeren, verbindt de  opdrachtgever zich ertoe om AQI  te vergoeden voor alle kosten die de AQI 
heeft gemaakt met het oog op de uitvoering van de eventueel aan hem onttrokken werkzaamheden 
alsook voor de gederfde winst.  

8. Termijnen 
8.1. De levering- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve 

niet bindend voor AQI, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen.  
8.2. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, 

ontbinding van de overeenkomst of weigering om van de  oplevering. 



 

 

8.3.  AQI kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor het verlies van zending door 
derden of beschadigingen tijdens de verzending en/of  laattijdige  leveringen  door de  transporteur. 

8.4. Als de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst bijkomende verbintenissen eist van AQI, 
zijn  de  contractueel bepaalde  uitvoeringstermijnen niet meer  van toepassing. In de hypothese  de  
opdrachtgever de  uitvoeringstermijn op nieuw  contractueel  wenst  vast te  leggen,  zullen  partijen  
hieromtrent  een  nieuw  akkoord  moeten  bereiken. 

9 Overmacht  
9.1 Indien AQI door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen tegenover 

opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat AQI alsnog in staat 
is om aan deze verplichtingen te voldoen, zonder dat AQI in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming 
van die verplichtingen en zonder dat AQI tot enige schadevergoeding kan worden gehouden. 

9.2 Indien de overmachtstoestand langer dan twee maanden na de overeengekomen lever/prestatietermijn 
duurt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden 
zonder voor de gevolgen van die ontbinding tegenover de andere partij aansprakelijk te kunnen  worden 
gehouden. In het geval van de  ontbinding, behoudt AQI echter  wel de aanspraak op betaling van de tot 
dan verrichte werkzaamheden c.q. gedane leveringen. 

10.  Aanvang uitvoering overeenkomst 
10.1.  De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de werkzaamheden kunnen aanvangen op het 
 overeengekomen tijdstip en garandeert  de  toegang  tot de  werf. 
10.2.   Indien het niet mogelijk is om op het overeengekomen tijdstip aan te vangen  met de werkzaamheden,  

dient de Opdrachtgever  AQI  uiterlijk vijf werkdagen vóór de overeengekomen aanvangsdatum te 
waarschuwen. 

10.3.  Indien de aanvang of de voortgang van het AQI  opgedragen werk wordt vertraagd 
 door  omstandigheden toerekenbaar  aan de  opdrachtgever, of door wijziging van 
 de overeenkomst dan wel van de voorwaarden van de uitvoering, dient de opdrachtgever de 
 daaruit voortvloeiende schade  vergoeden  aan AQI. 
10.4.  De opdrachtgever vergoedt aan AQI  de stagnatiekosten, bedrijfsschade en gevolgschade, die AQI 
 lijdt als gevolg van het niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van werkzaamheden door 

derden, dan wel als gevolg van andere omstandigheden die verwijtbaar zijn aan  de Opdrachtgever. 
10.5.  Indien AQI  ten gevolge van gewijzigde omstandigheden, overmacht of schorsing van de overeenkomst 

en/of de hoofdaannemingsovereenkomst, wordt verhinderd   uitvoering te geven 
aan de overeenkomst, is  AQI  gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst aan de 
omstandigheden aan te passen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de 
opdrachtgever. 

11.  Informatieplicht 
11.1. De Opdrachtgever zorgt  ervoor dat AQI  tijdig kan beschikken over alle noodzakelijke plannen, 
 goedkeuringen, vergunningen, enig bevel of reglement uitgevaardigd door een autoriteit  enz..  ( niet 

limitatief) voor de uitvoering van de  overeenkomst.  
11.2. Op de  Opdrachtgever  rust  de  verplichting  om AQI  volledig en tijdig schriftelijk te informeren omtrent 

de gegevens, die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst,  zoals de 
voorgeschreven constructies of werkwijzen en over wijziging van werk- en/of terreinomstandigheden. 
(niet limitatief) 

11.3. De opdrachtgever draagt de volle verantwoordelijkheid voor de door haar voorgeschreven 
 constructies en werkwijzen, niet of onjuist verstrekte informatie waartoe de opdrachtgever 
 ingevolge de overeenkomst verplicht is, alsmede voor de door hem gegeven orders en 
 aanwijzingen. 
12.  De werfomstandigheden 
12.1. Op de opdrachtgever  rust  de  verplichting    een goede toegankelijkheid en berijdbaarheid van het 

bouwterrein voor het vervoer van materieel, materialen en personeel te  verzekeren. De  Opdrachtgever  
zorgt er voor dat er voldoende ruimte is voor de  uitvoering van de  werkzaamheden en materieel.   

12.2. De  Opdrachtgever garandeert een goed voorbereide werkomgeving, dat voldoet aan de eisen 
van de toepasselijke arbeidswetgeving ( incluis schaftruimten en sanitaire voorzieningen ten behoeve 
van het  personneel  van AQI)   en de mogelijkheid  om materialen op te slaan indien dit nodig zou zijn, 
alsmede voor een goede afsluiting van de werkomgeving. De schade van AQI als gevolg van diefstal en 
vandalisme op de  werf komt voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 

12.3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor aanvang van de 
werken 



 

 

 
 13.  Vertrouwelijkheid  en  verwerking van persoonsgegevens 
13.1.  Noch tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, noch na de beëindiging ervan, 
 is het Opdrachtgever toegestaan enige informatie met betrekking tot AQI (technisch, financieel, 

commercieel, administratief, enz.), diens activiteiten, exploitatie en knowhow, of elementen waarvan de 
Opdrachtgever  heeft kunnen kennis nemen, onder welke vorm ook, noch rechtstreeks noch 
onrechtstreeks, aan derden te overhandigen of ter kennis te brengen. 

13.2. Onder geen enkel beding worden persoonsgegevens gebruikt voor andere doeleinden dan de  uitvoering  
van de ‘Overeenkomst’  door partijen en  geven  partijen  elkaar de  toestemming voor de  rechtmatige  
verwerking  van deze  gegevens.  Verder verbinden  partijen   zich er toe om te handelen volgens de 
principes uit de GDPR (General Data Protection Regulation). Deze verplichting blijft ook na de beëindiging 
van de ‘Overeenkomst’ bestaan, ongeacht de reden waarom de ‘Overeenkomst’ werd beëindigd. 

14. Diversen 
14.1. mededelingen en kennisgevingen  
 Alle kennisgevingen en mededelingen m.b.t. de ‘Overeenkomst’ zullen geschieden (i) per aangetekende 

brief gericht aan de adressen vermeld op de eerste pagina van deze Overeenkomst of (ii) per gewone brief 
die aan de persoon wordt afgegeven, in tweevoud, waarvan men een exemplaar ter ontvangst zal 
ondertekenen. 

 Een dergelijke kennisgeving of mededeling zal uitwerking hebben drie Werkdagen na het versturen ervan 
of de volgende Werkdag, indien het aan de persoon werd afgegeven. Ieder adreswijziging dient betekend 
te worden aan de andere Partijen overeenkomstig de bepalingen van dit artikel. 

14.2 verzaking 
 AQI zal slechts geacht worden verzaakt te hebben aan één van haar rechten uit de ‘Overeenkomst’ indien 

deze verzaking schriftelijk gebeurde, en betekend werd overeenkomstig de procedure hierboven 
omschreven in het artikel 10.1. "Mededelingen en kennisgevingen".  
Een verzaking aan één recht zal niet worden geïnterpreteerd als een verzaking aan een ander recht uit de 
‘Overeenkomst’, zelfs indien dit laatste recht overeenkomsten vertoont met het recht waaraan verzaakt 
wordt. 

14.3 nietigheid 
De nietigheid, ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van één of meerdere bedingen van onderhavige  
‘Overeenkomst ‘  en/of algemene voorwaarden, doet op geen enkele wijze afbreuk aan de geldigheid en 
de afdwingbaarheid van de overige bedingen. Een eventueel nietig, ongeldig en/of onafdwingbaar beding 
zal worden vervangen door een geldig en afdwingbaar beding dat zo goed mogelijk overeenstemt met de 
bedoeling van partijen en de geest van de ‘ Overeenkomst ‘ en/of algemene voorwaarden.    

14.4. volledig akkoord 
De  overeenkomst en de bijlagen omvatten het volledig akkoord, en vervangt elke vroeger akkoord tussen 
dezelfde partijen m.b.t. hetzelfde voorwerp. 

14.5 wijziging  
Deze overeenkomst kan enkel gewijzigd worden door een geschrift, ondertekend door iedere partij, of in 
hun naam. 

14.6. overdracht 
De  overeenkomst is niet overdraagbaar.  evenmin kunnen de rechten op basis van deze overeenkomst 
op enige manier worden overgedragen door een partij, tenzij met de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de andere partij.   

15. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank 
De ‘overeenkomst’ wordt beheerst door het Belgisch recht en  alle  geschillen ( met  inbegrip  van  niet-
contractuele verbintenissen, die  voortvloeien uit of  verband houden  met de ‘overeenkomst) vallen 
onder de exclusieve bevoegdheid van de ondernemingsrecht Antwerpen, afdeling Antwerpen.  

*** 
  
 
 
 
 


