A.

Reinigings- en factuurvoorwaarden :

1.

De hiernavolgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze handelsbetrekkingen en
overeenkomsten. De klant aanvaardt bij elke handelsbetrekking en/of overeenkomst de
uitsluitende toepassing van deze voorwaarden, welke ook zijn/haar eigen voorwaarden zijn.
Voorwaarden, door de klant geformuleerd in afwijking van onderhavige voorwaarden, zijn ons niet
tegenstelbaar.
Naast deze voorwaarden zijn ook de CTC Algemene Tankreinigingsvoorwaarden (www.ctcbelgium.be : reinigingsvoorwaarden), waarvan de tegenstelbaarheid ervan is aanvaard door de
klant, van toepassing op al onze handelsbetrekkingen en overeenkomsten doch dit enkel in de
mate en voor zover ze niet afwijken van deze voorwaarden. Huidige voorwaarden prevaleren
derhalve op deze CTC Algemene Tankreinigingsvoorwaarden.

2.

De ons toevertrouwde opdrachten worden met redelijke zorg, diligentie en inzicht uitgevoerd.
Onze aansprakelijkheid is beperkt tot fouten of verzuimen door ons begaan bij de uitvoering van
de ons gegeven opdracht. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een vreemde
oorzaak (oorlog, oproer, staking, lock-out, boycot, werkcongestie, weersomstandigheden,
diefstal, …). Wij zijn evenmin aansprakelijk voor indirecte schade waaronder economisch verlies,
gevolgschade of immateriële schade. Onze aansprakelijkheid is alleszins beperkt tot 2.500,00
EUR per opdracht.

3.

Uitvoeringstermijnen van de werken zijn louter indicatief tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen. Klanten kunnen hun opdrachten enkel wijzigen en/of annuleren dan met ons
voorafgaand akkoord. Bij een annulatie worden de reeds gemaakte kosten met een minimum
van 15 € in rekening gebracht.

4.

De klant verbindt er zich toe en staat ervoor in dat de door hem/haar omschreven/gegeven
opdracht volledig, correct en accuraat is en dat alle aan ons ter beschikking gestelde documenten
volledig, correct en geldig zijn. Verder gaat de klant uitdrukkelijk akkoord met volgende
specifieke regels van toepassing op ons terrein : bij aankomst meldt de chauffeur zich aan bij het
loket en wordt het aanmeldingsformulier ingevuld, roken en het nuttigen van alcoholische
dranken is verboden, betreden op eigen risico, eventuele passagiers dienen te allen tijde in het
voertuig te blijven, wacht rustig uw beurt af en hinder de andere chauffeurs niet, mangaten en
kleppen mogen na het invullen van het aanmeldingsformulier worden losgemaakt maar het is wel
ten zeerste verboden het mangat achteraan te openen zolang het voertuig niet op de toegewezen
reinigingsplaats staat. Het is verboden het voertuig extern te reinigen in en voor de ingang van
de spoelhal, het dragen van beschermingsmiddelen is verplicht, de chauffeur is verplicht om bij
zijn voertuig te blijven tijdens het reinigen, compressoren en/of rotors mogen pas na overleg
aangezet worden, de maximaal toegelaten snelheid op het terrein is 10 km/uur. Indien de regels
niet worden opgevolgd, kan de toegang tot het terrein ontzegd worden.

5.

Onze facturen dienen uiterlijk te zijn betaald op de vervaldatum vermeld op de factuur. Bij gebrek
aan de vermelding van een vervaldatum, is de betaaldatum 8 dagen vanaf factuurdatum.

6..

Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag zal van rechtswege, en zonder dat een
ingebrekestelling noodzakelijk is, een interest verschuldigd zijn van 10% per jaar op het nog
verschuldigd bedrag, tot de dag van volledige betaling. Verder zal, bij gebrek aan volledige
betaling op de vervaldag van de factuur, een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10 %
van het op de vervaldag onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 250,00 EUR.
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7.

De niet betaling van een factuur op haar vervaldag of enige indicatie van insolvabiliteit van de
wederpartij (bijv. protest van cheque of wissel, niet betaling van RSZ of BTW, aanvraag tot
gerechtelijk akkoord of faillissement), brengt van rechtswege de opeisbaarheid van alle
schuldvorderingen met zich mee. De uitvoering van alle lopende opdrachten kan alsdan door
ons worden geschorst of ontbonden zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder recht op
schadevergoeding voor de klant. Eventueel ontvangen voorschotten/betalingen gelden als
conventionele schadevergoeding. Het is de klant uitdrukkelijk verboden om onze facturen te
compenseren met eventuele schade.

8.

Alle door ons geleverde prestaties voor een klant vormen één geheel zodat alle goederen die
door of via de klant aan ons zijn of worden toevertrouwd, als zekerheid/pand dienen ter betaling
van al onze vorderingen, en dit dus ongeacht of ze op de bewuste goederen betrekking hebben.

9.

Elke vordering lastens ons is ingevolge verjaring uitgedoofd wanneer deze niet binnen een
termijn van 6 maanden voor de bevoegde rechtbank wordt aanhangig gemaakt. De verjaring
loopt vanaf de dag volgend op de dag waarop de reiniging plaatsvond dan wel bij gebreke
daarvan vanaf de dag volgend op de dag waarop het feit dat tot de vordering aanleiding geeft,
zich heeft voorgedaan,

10. Het Belgische recht is van toepassing op alle door ons aangegane overeenkomsten. Alle
geschillen betreffende de interpretatie en de uitvoering van deze overeenkomst vallen uitsluitend
onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen. De Nederlandse tekst van deze
voorwaarden is de originele en heeft voorrang ingeval van interpretatieproblemen met vertaalde
versies.

