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ALGEMENE

VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ALLE BESTELLINGEN VAN LEVERINGEN AAN,
DIENSTEN EN WERKEN VOOR NV VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION, NV BUYCK ENGINEERING,
NV BUYCK MARITIEME METAALBOUW (hierna BUYCK)
1. INLEIDING
1.1. BINDENDE KRACHT VAN DE VOORWAARDEN
Deze algemene aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door BUYCK geformuleerde prijs- en offerteaanvragen, geplaatste bestellingen en/of aankopen en gesloten
overeenkomsten m.b.t. materiële en/of immateriële goederen en/of prestaties van diensten en/of aanneming van werk. Deze aankoopvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op
de andere overeenkomsten waarin BUYCK optreedt als klant in het kader van aannemings-, toeleverings-, huur-, montage-, dienstcontracten e.a.. De leverancier, offerte-indiener,
onderaannemer, aannemer van diensten of (kandidaat-)medecontractant (hierna medecontractant) aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud, waarbij de eigen
voorwaarden van de medecontractant (i.h.b. maar niet beperkt tot algemene leverings-en factuurvoorwaarden), ook al worden zij na de onderhavige voorwaarden medegedeeld,
worden uitgesloten. Ieder begin van uitvoering van een bestelling van BUYCK, iedere levering geldt als voorafgaande en voorbehoudloze aanvaarding. Elke afwijking van deze
algemene voorwaarden moeten, om tegenstelbaar te zijn aan BUYCK, door BUYCK voorafgaandelijk schriftelijk aanvaard zijn geweest en geldt enkel voor het specifieke geval
waarvoor BUYCK de afwijking schriftelijk aanvaard heeft. Er kan in hoofde van BUYCK geen sprake zijn van enige impliciete aanvaarding met voorwaarden die afwijken van deze
voorwaarden, zo bijv. maar niet beperkt tot het geval waar BUYCK verwijst naar de offerte of enig ander document uitgaande van de medecontractant waarin de voorwaarden van de
medecontractant zijn vermeld en enig eventueel gebrek aan protest vanwege BUYCK zal nooit impliciete aanvaarding kunnen worden beschouwd. Huidige voorwaarden blijven van
toepassing voor alles wat niet afwijkend geregeld werd in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen BUYCK en de medecontractant en/of bijzondere voorwaarden. Mochten
één of meerdere clausules of een deel van de clausules niet geldig zijn of er een uitdrukkelijke afwijking op zijn toegestaan, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en
toepasselijkheid van de andere bepalingen.
1.2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN EN VERTEGENWOORDIGING
Een overeenkomst met BUYCK kan slechts geldig en verbindend tot stand komen door een schriftelijk contract opgemaakt in evenveel exemplaren als er partijen zijn door elke partij
ondertekend of door de aanvaarding door BUYCK van de offerte van de medecontractant onder de voorwaarde vermeld onder artikel 1.1. van deze algemene voorwaarden of door
een voorbehoudloze aanvaarding van de bestelling van BUYCK onder deze algemene aankoopvoorwaarden binnen de 10 kalenderdagen na datum van bestelling. Opdat BUYCK
rechtsgeldig verbonden kan worden dient zij vertegenwoordigd te zijn door haar zaakvoerders of wettelijke vertegenwoordigers dan wel door personen die over een specifieke
volmacht beschikken om BUYCK te vertegenwoordigen voor het aangaan van bepaalde specifieke verbintenissen (hierna bevoegde vertegenwoordigers). Verbintenissen aangegaan
door handelsvertegenwoordigers, agenten en/of andere tussenpersonen van BUYCK kunnen daarom BUYCK slechts geldig verbinden na schriftelijke bevestiging door voormelde
bevoegde vertegenwoordigers.
2. OFFERTES EN PRIJZEN
2.1. De offerte meegedeeld aan BUYCK bindt alleen de medecontractant. Zij moet definitief, precies en volledig zijn en moet alles omvatten wat vereist is voor de volledige en
bedrijfsklare levering van de aangeboden goederen, diensten of werken. De offerte moet in overeenstemming zijn met alle wettelijke en administratieve voorschriften die op dat
ogenblik in België en de plaats van uitvoering van de werken gelden. De offerte is kosteloos voor BUYCK. Heeft de medecontractant twijfels of bezwaren bij de aanvraag tot offerte
van BUYCK, bijvoorbeeld over de techniek, veiligheid, de uitvoerbaarheid, de kostprijs of het afrekeningsysteem, dan zal hij dit, ten laatste op de overeengekomen datum, samen
met een alternatieve offerte aan BUYCK meedelen. Alle offertes van de medecontractant zijn minimum gedurende 60 kalenderdagen geldig te rekenen vanaf de datum van
ontvangst van de offerte. Een offerte van de medecontractant, al dan niet vrijblijvend gedaan, kan niet worden herroepen na aanvaarding door BUYCK
2.2. De prijs omvat alle leveringen, diensten en werken, met inbegrip van de bijkomende leveringen, diensten en werken die noodzakelijk zijn voor de perfecte en volledige uitvoering
van de overeenkomst tot algehele voldoening van BUYCK en/of haar opdrachtgever, zelfs indien deze niet uitdrukkelijk in de overeenkomst zouden zijn beschreven of voorzien.
Behoudens expliciet anders overeengekomen in het contract met BUYCK conform artikel 1 van deze algemene voorwaarden draagt de medecontractant de kosten van verzending,
transport en verzekering. De prijzen vermeld in de offerte van de medecontractant dienen derhalve voormelde kosten te omvatten alsook alle eventuele bijkomende kosten (inclusief
eventuele gebruiks- of licentierechten op intellectuele eigendomsrechten).
3. VOORAFGAANDELIJKE INFORMATIE- EN NAZICHTSPLICHT
De medecontractant heeft de plicht om zich te informeren over het gebruik dat BUYCK van de bestelde werken, diensten en/of goederen wil maken en garandeert dat de geleverde
goederen en diensten geschikt zullen zijn voor dit gebruik. Indien in het contract met BUYCK of in de conform artikel 1.2. van deze algemene voorwaarden aanvaarde offerte of
bestelbon wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- of andere voorschriften en documenten die niet bij de overeenkomst zijn gevoegd, wordt de medecontractant
geacht deze te kennen tenzij hij BUYCK onverwijld schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt. BUYCK zal de medecontractant dan nader inlichten over deze voorschriften en
documenten. De medecontractant is ertoe gehouden alle inlichtingen, specificaties, plannen, lastenboeken, enz. die hem overgemaakt worden door BUYCK te onderzoeken teneinde
hun aangepastheid en volledigheid te controleren aan door BUYCK bestelde producten, diensten of werken en het door BUYCK beoogde resultaat. De medecontractant verbindt er
zich toe BUYCK tijdig en schriftelijk te verwittigen van elke onvolledigheid, onaangepastheid en/of onregelmatigheid die mocht blijken bij de lezing van de documenten en/of bij elk
probleem en/of onregelmatigheid bij de uitvoering van de werken. De medecontractant kan zich niet van voormelde informatie-en nazichtsplicht ontdoen door te verwijzen naar enige
goedkeuring door BUYCK van door de medecontractant voorgelegde informatie of documenten, plannen, berekeningen, …. Elke wijziging, aangebracht aan door BUYCK reeds
goedgekeurde documenten, plannen, berekeningen, …, dient onderworpen te worden aan de voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van BUYCK.
Geen enkel van de door BUYCK ter beschikking gestelde documenten, tekeningen, plannen, modellen, berekeningen e.d., mogen zonder schriftelijke toestemming van BUYCK
doorgegeven worden aan derden of worden gebruikt voor andere doeleinden dan het realiseren van onze bestelling. Bij beëindiging van de overeenkomst of bij (op)levering van de
bestelde werken, diensten of goederen dienen deze tekeningen, documenten, plannen e.d. en alle mogelijke kopieën ervan onmiddellijk terug bezorgd te worden aan BUYCK.
4. AANVAARDING VAN DE ONDERSTEUNINGELEMENTEN EN DE AANHECHTINGSPUNTEN OF VERBINDINGSPUNTEN
Alvorens met de uitvoering te starten, zal de medecontractant overgaan tot een minutieus onderzoek van de elementen die als ondersteuning zullen dienen voor zijn eigen werken
en/of leveringen; hij zal eveneens nauwgezet de punten van aanhechting of verbinding van zijn eigen werken en/of leveringen met andere installaties onderzoeken.
Deze onderzoeks-en meldingsplicht in hoofde van de medecontractant zal zich niet beperken tot de staat en de aard van deze elementen en van deze aanhechtings- of
verbindingspunten, maar zal zich ook toespitsen op hun technische karakteristieken. Deze laatste zullen door BUYCK meegedeeld worden op schriftelijk verzoek van de
medecontractant. Deze dient per aangetekend schrijven en, alvorens te starten met de uitvoering van zijn werken en/of leveringen, aan BUYCK mee te delen welk element mogelijk
moeilijkheden, in de meest ruime zin gezien, zou kunnen veroorzaken in de uitvoering van de overeenkomst. Bij gebrek aan een dergelijke mededeling zullen de
ondersteuningselementen of aanhechtings- of verbindingspunten beschouwd worden als nagezien, aanvaard en goedgekeurd door de medecontractant. Door zijn niet reageren
erkent en verklaart de medecontractant dat die ondersteuningselementen of aanhechtings- of verbindingspunten aangepast zijn aan de uitvoering van zijn werk en garandeert hij o.a.
hun goede weerstand. Behoudens schriftelijk en formeel voorbehoud, gemaakt door de medecontractant voorafgaandelijk aan zijn eigen uitvoering van de werken, wordt hij
automatisch geacht al de elementen te aanvaarden en goed te keuren, zowel diegene in de welke hij zijn leveringen of werken dient te integreren als diegene die als ondersteuning
of als aanhechtings- of verbindingsstuk met andere installaties moeten dienen.
5. CONFORMITEIT EN DEUGDELIJKHEID LEVERINGEN, DIENSTEN EN WERKEN
5.1. VOORWAARDEN LEVERINGEN, DIENSTEN EN WERKEN
De medecontractant garandeert BUYCK dat de door hem geleverde goederen vrij zijn van zichtbare en verborgen gebreken en conform aan alle technische, plaats- en tijdsgebonden
en functionele voorwaarden en bijzondere modaliteiten van de bestelling. De geleverde goederen, moeten goederen van eerste kwaliteit zijn en moeten beantwoorden aan alle
normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur. De medecontractant garandeert dat hij enkel goederen en materialen verkoopt waarvoor hij reeds over een
rechtsgeldig eigendoms- en verkooprecht beschikt. De werken en/of diensten moeten overeenstemmen met de prestaties van een gespecialiseerd vakman en dienen uitgevoerd te
worden in overeenstemming met de regels van de kunst, de stand der techniek en alle bepalingen van de overeenkomst. De prijs wordt overeengekomen op basis van de hiervoor
genoemde overeengekomen voorwaarden en bijzondere modaliteiten van de bestelling, zowel met betrekking tot de materialen als de verwerking ervan.
Indien BUYCK wijzigingen wenst aan te brengen aangaande de omvang en/of de draagwijdte van de overeengekomen bestelling voor de levering van goederen of diensten en/of
uitvoering van werken of in geval van onvoorziene werken en deze wijzigingen of werken (meerwerken genoemd) kunnen een invloed hebben op de prijs en de uitvoeringstermijn,
dan moet de medecontractant binnen een termijn van 5 werkdagen te rekenen vanaf de melding van de wijzigingen door BUYCK, de eventuele prijs- en/of termijnwijziging schriftelijk
melden aan BUYCK bij gebreke waarvan de medecontractant onverkort gehouden zal zijn tot de initieel overeengekomen prijs en uitvoeringstermijn.
Meerwerken kunnen bovendien alleen dan aanleiding geven tot een meerprijs wanneer die het gevolg zijn van schriftelijke bijbestellingen van BUYCK waaruit de aard van de
opdracht blijkt, alsook de prijs ervan en de gebeurlijke invloed ervan op de aan de medecontractant toegekende uitvoerings- en/of leveringstermijn en/of wanneer die veroorzaakt zijn
door feiten of gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van de medecontractant en die hij als professioneel en specialist niet had kunnen voorzien en waardoor de levering van de
goederen en/of diensten dan wel de uitvoering van de werken beduidend (= minstens 20%) duurder wordt. Indien de medecontractant over zulk een bestelbon ondertekend door
BUYCK niet beschikt, zal hij geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding en/of termijnverlenging.
Op elk ogenblik kan BUYCK de deugdelijkheid respectievelijk de conformiteit van de werkmethode, wijze van uitvoering van de werken, diensten en/of goederen in de werkplaatsen
van de medecontractant of diens aangestelden, waarvoor de leverancier zich sterk maakt, controleren en kan BUYCK de leveringen, diensten en werken controleren en zelfs
weigeren/(laten) stopzetten wanneer deze niet beantwoorden aan de bepalingen van de overeenkomst.
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Zijn nieuwe controles, tengevolge van gebreken of omdat controle onmogelijk was, noodzakelijk, dan draagt de medecontractant alle kosten van deze nieuwe controles, inclusief de
kostprijs voor het inzetten van personeel van BUYCK voor deze nieuwe controles. Noch dit recht op controles, noch het uitvoeren van deze controles zelf door BUYCK kan afbreuk
doen aan de aansprakelijkheid en waarborgverplichting (inclusief deze voor zichtbare gebreken) van de medecontractant.
Het niet weigeren van een levering en/of het niet stopzetten van de werken en/of diensten, kan niet worden beschouwd als een aanvaarding door BUYCK van de levering, de werken
en/of diensten.
De medecontractant verbindt zich ertoe de uitvoering van zijn opdracht niet te onderbreken of stop te zetten, en dit om welke reden ook, behoudens uitdrukkelijk bevel van BUYCK of
expliciete instemming van BUYCK met het bestaan van een overmachtssituatie. Tenzij expliciet anders overeengekomen dienen alle leveringen te gebeuren volgens Incoterm DDP
(Incoterms 2010) zetel van BUYCK of door BUYCK opgegeven leverings-of uitvoeringsplaats.
De medecontractant zal redelijke zorg en ijver aan de dag leggen om rechtsvorderingen te voorkomen of omstandigheden te vermijden die in een conflict met het belang van BUYCK
zou kunnen resulteren. Deze verplichting is van toepassing op de activiteiten van de medecontractant in zijn relatie met de werknemers, vertegenwoordigers en adviseurs van
BUYCK en met hun families maar ook met de opdrachtgevers van BUYCK.
5.2. OVEREENSTEMMING VAN DE LEVERINGEN, WERKEN EN DIENSTEN MET DE WETTELIJKE, REGLEMENTAIRE EN ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN, EVENALS
MET DE VOORSCHRIFTEN VAN HET LASTENBOEK.
De medecontractant dient voor eigen rekening zorg te dragen voor tijdige verkrijging van de toestemmingen, vergunningen of licenties die voor de uitvoering van de overeenkomst
nodig zijn en voor de naleving van de daarin gestelde voorwaarden en voldoen aan de in België geldende wettelijke eisen en voorschriften.
De leveringen en de werken en/of diensten dienen conform te zijn aan het geheel van de wettelijke, reglementaire en administratieve voorschriften die van kracht zijn, waaronder
(niet-limitatief):
de plannen, technische documenten en de beschrijvende meetstaat, de normen en technische bestekken, waarnaar de overeenkomst verwijst en die op de overeengekomen
leveringen en/of werken betrekking hebben. De medecontractant verklaart deze stukken te hebben verkregen, de taal ervan te begrijpen en de inhoud ervan te kennen. Hij
verklaart tevens op de hoogte te zijn van alle modaliteiten van de opdracht. In geval van tegenstrijdigheid tussen voornoemde documenten en onderhavige algemene
voorwaarden hebben de bepalingen van deze algemene voorwaarden voorrang;
NBN-normen;
AREI;
de op de bouwplaats geldende welzijns-, veiligheids- en milieureglementering;
Bij levering/plaatsing van machines, apparaten, gereedschappen, installaties, persoonlijke en/of collectieve beschermingsmiddelen; of delen hiervan dient de medecontractant steeds
en minimaal volgende zaken mee te leveren: veiligheidsattest van de medecontractant (format gevoegd bij de bestelbon of op verzoek te verkrijgen bij BUYCK, EG-verklaring van
overeenkomt, een Nederlandstalige handleiding. Bij het ontbreken van één van deze zaken wordt de levering als onvolledig beschouwd.
BUYCK is gerechtigd de kwaliteitssystemen van de medecontractant (kwaliteit, veiligheid, milieu) zelf of via gespecialiseerde derden te auditeren en de naleving ervan te controleren.
De medecontractant draagt alle kosten voor het bekomen van deze kwaliteitssysteemcertificaten.
6. LEVERINGS- EN UITVOERINGSTERMIJNEN
6.1. De leverings- of uitvoeringstermijn is dwingend voor de medecontractant.
BUYCK behoudt zich wel uitdrukkelijk het recht voor de aanvang van de leverings- of uitvoeringstermijn uit te stellen of de levering en/of uitvoering van de opdracht van de
medecontractant op te schorten indien de situatie dit vereist. In dat geval wordt de termijn, waarover de medecontractant beschikt, verlengd met een termijn, gelijk aan deze van de
schorsing, doch zonder dat de medecontractant hiervoor een prijsaanpassing of een vergoeding kan eisen.
6.2. Onafgezien van wat bepaald wordt in art. 18.1 zal elke vertraging van de medecontractant met zich meebrengen dat er dadelijk, van rechtswege en zonder ingebrekestelling,
een forfaitaire schadevergoeding aangerekend wordt van 2% van het totaal bedrag van de overeengekomen prijs, per begonnen kalenderweek vertraging, met dien verstande dat
overmacht in de zin van artikel 19 van deze algemene voorwaarden, geen schadeplicht doet ontstaan in hoofde van de medecontractant mits de medecontractant deze aan BUYCK
heeft betekend bij aangetekend schrijven binnen de 2 kalenderdagen na het ontstaan van deze overmachtsituatie, of binnen de 2 kalenderdagen nadat hij ze had kunnen of moeten
kennen én mits BUYCK deze overmachtsituatie ook kan opwerpen en laten gelden ten aanzien van haar opdrachtgever.
Deze forfaitaire schadevergoeding zal dadelijk opeisbaar zijn en zal van rechtswege en zonder verwittiging ingehouden worden van en gecompenseerd worden met de sommen die
BUYCK om welke redenen ook aan de medecontractant verschuldigd is of zal zijn.
Deze wekelijkse forfaitaire schadevergoeding is vast en dekt, zoals uitdrukkelijk overeengekomen, uitsluitend de verhoging van werfkosten, veroorzaakt door de vertraging. Elke
andere of meerdere schade, die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de vertraging, zal door BUYCK kunnen worden bewezen overeenkomstig de regels van het burgerlijk
recht.
6.3. Indien de algehele situatie (van de werf) het vereist, hetgeen alleen BUYCK toekomt om hierover op arbitraire wijze te beslissen, zal de medecontractant zijn werken, diensten
en/of leveringen uitvoeren tijdens de weekends en/of tijdens de verlofperiodes en/of gedurende de nacht, zonder ook maar enig bijkomende vergoeding te kunnen eisen van BUYCK,
indien deze laatste hiervoor ook geen bijkomende vergoeding krijgt van zijn opdrachtgever.
7. VEILIGHEID - GEZONDHEID - MILIEU
7.1. De medecontractant heeft kennis genomen van de bouwplaats in functie van de veilige uitvoering der werken. Door het aangaan van de overeenkomst erkent hij dat hem alle
noodzakelijke en nuttige informatie ter beschikking werd gesteld en verklaart hij zich ermee akkoord.
De medecontractant erkent dat de veiligheidsverplichting met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst voor zijn rekening is en hij garandeert deze ten opzichte van BUYCK
en alle derden. Hij zal BUYCK vrijwaren tegen alle schade en kosten evenals tegen alle vorderingen, aanspraken of gerechtigdheden van derden in dit verband.
7.2. Al het materieel, door de medecontractant aangewend om zijn werken uit te voeren, en de uitvoering zelf van deze werken moeten in volledige overeenstemming zijn met het
ARAB en de CODEX Welzijn, alsook met de milieureglementeringen (en alle bijbehorende uitvoeringsbesluiten, Europese richtlijnen, enz... .), en dit onverminderd de
dwingendrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn. Het materieel moet, indien vereist, ook voorzien zijn van een geldig keuringsverslag vanwege een erkend (Belgisch)
keuringsorganisme.
BUYCK wijst alle aansprakelijkheid af voor gebeurlijke ongevallen naar aanleiding van het gebruik van haar materiaal (stellingen, ladders, enz.) door de medecontractant. Alvorens
zijn werknemers toe te laten er gebruik van te maken, zal de medecontractant er zich van vergewissen of het materieel ten volle beantwoordt aan de geldende wettelijke bepalingen
en reglementeringen.
7.3. De medecontractant is verplicht om alle veiligheids- en gezondheidsvoorschriften die eigen zijn aan de bouwplaats waar de medecontractant zijn werken uitvoert na te leven en
te doen naleven door al de werknemers en onderaannemers waarop hij een beroep doet en is ten aanzien van BUYCK verantwoordelijk voor alle gevolgen van gebeurlijke inbreuken
op deze voorschriften. Voor werken in België betreft het o.a. de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers en het Koninklijk Besluit van 3 mei 1999
betreffende de tijdelijke en mobiele werkplaatsen.
Indien de medecontractant deze voorschriften niet of slechts gebrekkig nakomt, is BUYCK gerechtigd om zelf de vereiste maatregelen te (laten) nemen, op kosten van de
medecontractant, na ingebrekestelling per aangetekend schrijven, die gedurende 2 kalenderdagen zonder gevolg is gebleven, behoudens kritieke situaties die onmiddellijk gevolg
dienen te krijgen en in welk geval BUYCK de werken meteen kan laten stilleggen en, indien nodig, bijkomende veiligheidsmaatregelen kan nemen op kosten van de
medecontractant.
De medecontractant dient steeds de veiligheidsrichtlijnen op te volgen die hem door de werfleiding en/of de preventiedienst van BUYCK worden gegeven. Hetzelfde geldt voor de
veiligheidsrichtlijnen gegeven door de veiligheidscoördinator en/of (de aangestelden van) de opdrachtgever van BUYCK.
7.4. De medecontractant verbindt zich ertoe al de werknemers die hij tewerkstelt, vóór de aanvang van zijn werkzaamheden, passend te informeren over de risico’s, beschermingsen preventiemaatregelen en –activiteiten (in het algemeen en voor elk type werkpost/soort van functie) alsook over de maatregelen voor eerste hulp, geldende milieu- en
veiligheidsvoorschriften en hen in te lichten over de richtlijnen omtrent het vervullen van een veiligheidsfunctie (machinebediener, kraanman, ...), brandbestrijding, evacuatie, enz. De
medecontractant erkent en aanvaardt door de totstandkoming van de overeenkomst met BUYCK alle noodzakelijke en nuttige informatie (o.a. VCA11.1) ontvangen te hebben van
BUYCK en tot de naleving ervan gehouden te zijn. De medecontractant dient aan BUYCK de nodige documenten voor te leggen waaruit blijkt dat hij aan deze wettelijke
informatieplicht heeft voldaan.
7.5. De plaatsing en het gebruik van Collectieve Beschermingsmiddelen (CBM) door de medecontractant is in de overeenkomst begrepen en in de overeengekomen prijs verrekend,
tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Het gebruik van CBM heeft voorrang op PBM. De medecontractant zal aan zijn werknemers en aangestelden alle wettelijk
voorziene individuele voor de uitvoering van de werken geschikte veiligheidskledij/persoonlijke beschermingsmiddelen (waaronder begrepen doch niet beperkt tot een helm, kledij,
bril, schoenen) ter beschikking stellen en tevens toezicht houden op het gebruik ervan. De collectieve beschermingsmiddelen mogen in geen geval worden verwijderd of verplaatst.
7.6. De medecontractant zal aan BUYCK binnen de 15 kalenderdagen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst met BUYCK en in elk geval vóór de aanvang van zijn
werkzaamheden, een analyse voorleggen van de risico’s verbonden aan de uitvoering van zijn werkzaamheden op de werf, ingevolge de bijzondere bepalingen betreffende
tewerkstelling op eenzelfde arbeidsplaats en betreffende werken van ondernemingen van buitenaf (Hoofdstuk III en V – Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk) en zoals voorzien door het KB van 27 maart 1988 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk. Daartoe zal de medecontractant een VGM-plan (veiligheids-, gezondheids- en milieuplan) met ondertekende intentieverklaring aan BUYCK overmaken. Bij gebruik van
gevaarlijke producten wordt vooraf meegedeeld wat de maximale tijdelijk opgeslagen hoeveelheid en hoeveel het dagelijks verbruik bedraagt en wordt een recent
veiligheidsinformatieblad (MSDS) overgemaakt. BUYCK behoudt zich het recht voor om opslag en/of gebruik van bepaalde producten te weigeren op basis van hun
gevaareigenschappen.
7.7. De medecontractant is verplicht onmiddellijk alle incidenten en arbeidsongevallen van één van zijn werknemers of werknemers van zijn onderaannemers schriftelijk te melden
aan BUYCK. Hij zal tevens een onderzoek voeren naar de oorzaak van het incident of ongeval en aan BUYCK zijn bevindingen schriftelijk meedelen. De medecontractant verbindt er
zich toe zijn volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek dat desgevallend gevoerd wordt door BUYCK.
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Wanneer het om een ernstig ongeval gaat en er een omstandig verslag moet worden opgemaakt, is de medecontractant verplicht om, minimum twee werkdagen voor de verzending
van het verslag aan de FOD WASO of de voor de plaats van het ongeval bevoegde instantie/overheidsdienst, dit verslag voor nazicht te bezorgen aan BUYCK. De medecontractant
bezorgt aan BUYCK een kopie van het definitieve omstandig verslag.
8. SOCIALE EN FISCALE VERPLICHTINGEN
8.1. De medecontractant verklaart uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van alle op de bouwplaats geldende wetgeving, o.a. inzake fiscaliteit en sociale zekerheid, verblijfsrechten,
arbeidsvergunningen, veiligheid, welzijn op het werk en algemene arbeidsvoorwaarden en verbindt zich er uitdrukkelijk toe in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met
BUYCK ervoor te zorgen dat hijzelf en zijn werknemers, alsook zijn eventuele onderaannemers en hun werknemers hieraan zullen voldoen gedurende de gehele duur van de o
overeenkomst.
8.2. Indien de melding van de werken aan de RSZ of andere voor de bouwplaats bevoegde overheidsdienst wettelijk verplicht is, dient de medecontractant, alvorens de werken aan
te vatten en bij elke tussenkomst van een onderaannemer tijdens de uitvoering van de werken, deze te melden en de nodige inlichtingen te verschaffen in overeenstemming met de
bepalingen van de op de bouwplaats geldende wetgeving (o.a. voor werken in België: §7 van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969).
8.3. De medecontractant vervult ten opzichte van zijn werknemers alle sociaalrechtelijke en fiscale verplichtingen die aan de werkgevers worden opgelegd.
De medecontractant moet op het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst, vóór hij de werkzaamheden aanvat alsook ter gelegenheid van elke facturatie, aan BUYCK
kunnen aantonen dat hij al zijn sociaalrechtelijke en fiscale verplichtingen is nagekomen.
De medecontractant moet BUYCK kunnen aantonen dat hij voor zijn werknemers de wettelijke sociale bijdragen heeft afgedragen en de vereiste fiscale inhoudingen heeft
uitgevoerd. De medecontractant moet op vraag van BUYCK de bewijskrachtige documenten kunnen voorleggen waaruit blijkt dat voldaan is aan de wettelijke voorschriften ter zake.
8.4. De medecontractant verklaart, en vrijwaart BUYCK in dit verband, dat er op datum van de totstandkoming van de overeenkomst met BUYCK geen vermelding staat in de publiek
toegankelijke databank van de RSZ of andere voor de bouwplaats bevoegde overheidsdienst en de fiscus dat er inhoudingsplicht is wegens sociale en/of fiscale schulden.
De medecontractant verschaft BUYCK alle noodzakelijke gegevens zodat deze laatste kan nagaan via de relevante databanken of de medecontractant al dan niet sociale en/of
fiscale schulden heeft.
Indien er sociale en/of fiscale schulden bestaan in hoofde van de medecontractant, zal BUYCK bij iedere aan de medecontractant verschuldigde betaling de wettelijk bepaalde
inhoudingen doen (o.a. voor werken in België: volgens de bepalingen van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en
artikel 403 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992).
8.5. De medecontractant verklaart en erkent dat de werknemers, belast met de uitvoering van de werken in het kader van de overeenkomst met BUYCK, uitsluitend, ondeelbaar en
onoverdraagbaar onder zijn gezag, leiding en toezicht werken.
8.6 De medecontractant verbindt zich ertoe enkel werknemers te werk te stellen die over de vereiste vakkennis en bekwaamheden beschikken om de werkzaamheden volgens de
regels van de kunst uit te voeren en volgens de hoogste professionele standaarden. De medecontractant zal bij de totstandkoming van de overeenkomst en in elk geval vóór de
aanvang van de werken de opleidingsattesten van de betrokken werknemers aan BUYCK voorleggen, zodat deze zich kan vergewissen van de voor het werk noodzakelijke
kwalificaties. BUYCK behoudt zich het recht voor een schriftelijke of praktische bekwaamheidstest af te nemen voor taken die veiligheidsrisico’s inhouden en de medecontractant zal
alle medewerking verlenen opdat zijn werknemers die test zouden afnemen.
8.7. Indien de medecontractant één of meerdere van zijn werknemers, die de opdracht uitvoer(t)(en), vervangt, zal hij dit onverwijld aan BUYCK schriftelijk melden en dient de
medecontractant er steeds voor te zorgen dat dit geen invloed kan hebben op de continuïteit in de uitvoering van de overeenkomst, en mag dit niet leiden tot een vertraging noch
bijkomende kost voor BUYCK. De medecontractant zal een veelvuldige vervanging van zijn werknemers, belast met de uitvoering van de overeenkomst, vermijden. Een werknemer
dient steeds vervangen te worden door een werknemer met tenminste gelijkwaardige kwalificaties, ervaring en expertise. De medecontractant staat in voor de opleiding en
kennisoverdracht en de kosten hiervan bij een vervanging.
8.8. De medecontractant verbindt zich ertoe BUYCK, voor de aanvang van de werken, een kopie en/of afschrift te bezorgen van alle documenten betreffende de werknemers welke
de medecontractant tewerk zal stellen en waarover de medecontractant volgens de geldende wetgeving ter zake dient te beschikken. Indien deze wetgeving zou wijzigen gedurende
de duur van de overeenkomst verbindt de medecontractant zich ertoe ervoor te zorgen dat deze bijkomend vereiste documenten eveneens tijdig ter beschikking van BUYCK worden
gesteld. Het betreft bijvoorbeeld de volgende documenten: arbeids- en verblijfsvergunning, L1 ontvangstbewijs en andere documenten waaruit de correcte aansluiting en betaling
blijkt bij een sociaal zekerheidsstelsel, detacheringsbewijs, arbeidsovereenkomst, paspoort of identiteitskaart,... Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
8.9. De medecontractant is ertoe gehouden zijn werknemers minstens en tijdig de voor de bouwplaats geldende minimumlonen te betalen overeenkomstig de geldende dwingende
bepalingen inzake het minimumloon en de bescherming van het loon der werknemers.
8.10. De medecontractant neemt in geen geval illegale werknemers in dienst en vrijwaart BUYCK tegen alle materiële en immateriële schade tengevolge van schending van deze
verplichting.
8.11. Voor werken in België zal de buitenlandse medecontractant vóór de aanvang van zijn werkzaamheden overgaan tot de Limosa-melding voor deze werkzaamheden en een
kopie van de Limosa-melding van zijn werknemers en, indien van toepassing, van de zelfstandigen waarop hij een beroep doet, bezorgen aan BUYCK.
8.12. Indien de medecontractant, een deel van de hem toevertrouwde leveringen en/of werken verder uitbesteedt in onderaanneming aan (een) (buitenlandse) onderneming(en),
hetgeen enkel kan mits uitdrukkelijk voorafgaand en schriftelijk akkoord van BUYCK, zal hij de bovenstaande verplichtingen onverkort opleggen aan zijn onderaannemer(s) en
ervoor instaan dat zij deze op hun beurt nakomen .
8.13. Indien de werken, die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst met BUYCK onder het toepassingsgebied vallen van Afdeling 4 (“Aanwezigheidsregistratiesysteem”),
Hoofdstuk V van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, zal de medecontractant zijn verplichtingen daarin vervat,
dienen na te leven.
Deze omvatten onder andere, maar zijn niet beperkt tot het volgende:
De medecontractant zorgt ervoor dat elke natuurlijke persoon die in zijn opdracht de plaats betreedt waar de werken worden uitgevoerd die het voorwerp uitmaken van de
overeenkomst met BUYCK, zijn aanwezigheid registreert vóór het betreden van deze plaats;
De medecontractant zorgt ervoor dat de vereiste gegevens die betrekking hebben op zijn onderneming daadwerkelijk en correct worden geregistreerd en doorgestuurd naar
de gegevensbank van de RSZ; indien de medecontractant op zijn beurt beroep doet op een onderaannemer, neemt hij maatregelen opdat deze laatste alle gegevens
daadwerkelijk en correct registreert en doorstuurt naar de gegevensbank van de RSZ.
Wanneer de opdrachtgever van BUYCK een registratiesysteem ter beschikking stelt/oplegt, verbindt de medecontractant zich ertoe dit registratiesysteem te gebruiken en te doen
gebruiken door zijn werknemers en gebeurlijke onderaannemers en hun werknemers. Door het aangaan van de overeenkomst erkent de medecontractant hiervoor alle nodige
informatie van BUYCK te hebben ontvangen en aanvaardt hij gehouden te zijn tot de naleving ervan. Wanneer BUYCK, bij gebeurlijke niet-naleving door de medecontractant van het
ter beschikking gestelde/opgelegde registratiesysteem, zelf correctieve acties dient te ondernemen, behoudt BUYCK zich het recht voor de kosten hiervoor aan de medecontractant
aan te rekenen.
Wanneer de medecontract en/of diens onderaannemer(s) de bepalingen onder dit artikel niet naleeft (naleven) zal hij (zij) tegenover BUYCK aansprakelijk zijn voor de vergoeding
van alle schade, daarin begrepen maar niet beperkt tot alle geleden schade, kosten, boetes, gerechtskosten enz., die BUYCK ten gevolge van deze niet-naleving zou lijden; dit
onverminderd alle overige rechten en middelen waarover BUYCK contractueel en/of wettelijk beschikt.
9. OVERDRACHT EN ONDERAANNEMING
9.1. De overeenkomst mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van BUYCK niet overgedragen worden noch in onderaanneming gegeven worden, noch geheel noch
gedeeltelijk. De aanvaarding door BUYCK van een andere medecontractant of van een onderaannemer brengt helemaal niet met zich mee dat de medecontractant bevrijd zou zijn
van zijn verplichtingen ten aanzien van BUYCK. De medecontractant blijft in geval van overdracht solidair gehouden met de andere medecontractant ten aanzien van de BUYCK dus
gehouden tot al zijn verplichtingen en in geval van onderaanneming rechtstreeks gehouden tot de correcte en tijdige uitvoering van zijn verplichtingen onder de overeenkomst met
BUYCK
Wanneer de medecontractant, voor de uitvoering van de hem toevertrouwde werken een beroep doet op een onderaannemer, geheel of ten dele, wat enkel kan mits uitdrukkelijk
voorafgaand en schriftelijk akkoord van BUYCK. zal hij aan deze onderaannemer de naleving opleggen van de verplichtingen conform onderhavige algemene voorwaarden.
9.2. Indien de melding van de werken aan de RSZ of andere voor de bouwplaats bevoegde overheidsdienst wettelijk verplicht is, dient de medecontractant voorafgaandelijk en
schriftelijk aan BUYCK mee te delen op welke onderaannemers hij een beroep doet en alle inlichtingen verstrekken in overeenstemming met de op de bouwplaats geldende
wettelijke bepalingen. Indien tijdens de uitvoering van de werken andere onderaannemers tussenkomen, moet de medecontractant BUYCK hiervan voorafgaandelijk verwittigen
Bij gebreke aan voorafgaande melding zal BUYCK 5% van de waarde van de werken excl. BTW, die niet werden gemeld, inhouden op de afrekening van de medecontractant. De
medecontractant is BUYCK bovendien vrijwaring verschuldigd voor alle kosten, vergoedingen, boetes, interesten die omwille van de niet-naleving van deze verplichtingen worden
opgelegd.
9.3. Indien BUYCK schriftelijk instemt met een voorgestelde onderaannemer van de medecontractant, zal de medecontractant waken over de nakoming van diens sociale en fiscale
verplichtingen. De medecontractant zal hiervoor aansprakelijk zijn ten aanzien van BUYCK.
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10. FACTURATIE
Zullen enkel in aanmerking genomen worden de facturen die:
a) opgesteld zijn in drie exemplaren;
b) melding maken van alle wettelijke bepalingen in de zin van wettelijk verplichte factuurvermeldingen inzake BTW (zoals voorzien in artikel 5 van het KB1 ter uitvoering Wetboek
BTW) ;
c) melding maken van de referenties van de werf, van de bestelling en van de bestelbon voor de wijzigingen, bijkomende werken, leveringen en/of diensten, onvoorziene werken,
leveringen en/of diensten of opdrachten in regie;
d) vergezeld zijn van een gecumuleerde staat van uitvoering van de werken (en van een tegensprekelijke opmeting indien de bestelling betrekking heeft op vermoedelijke
hoeveelheden) waarbij elke post van de bestelling hernomen wordt en die ondertekend dient te zijn door de betrokken projectleider (voor werken) of de daartoe bevoegde persoon
van BUYCK. Voor leveringen van goederen per koerier zal de factuur moeten worden vergezeld van het bewijs van aflevering en inontvangstneming door BUYCK van de goederen
(door BUYCK ondertekende melding van aflevering door de koerierdienst)
11. HANDELSEFFECTEN - ENDOSSEMENT VAN DE FACTUUR - OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING
Geen enkel handelseffect mag getrokken worden door de medecontractant op BUYCK; geen enkele factuur mag geëndosseerd en geen enkele schuldvordering overgedragen
worden zonder de voorafgaandelijke toestemming van BUYCK.
12. BETALINGEN
12.1. De betalingen gedaan door BUYCK houden geen aanvaarding in van de kwaliteit, noch een bevestiging van de conformiteit van de levering en/of uitgevoerde werken en/of
diensten. Zij kunnen niet beschouwd worden als een aanvaarding van het geheel of een gedeelte van de levering noch als een inontvangstneming van een geheel of een gedeelte
van de werken en/of diensten. Elke betaling dient te worden beschouwd als een voorschot op de totale overeengekomen prijs in hoofdsom; deze betaling vermindert op geen enkele
manier de verantwoordelijkheid van de medecontractant; deze blijft gestand tot de aanvaarding of definitieve oplevering. Daarenboven bevrijdt die betaling de medecontractant niet
van zijn verplichting tot herstel, aanpassing of wijziging van elke levering of elk werk en/of dienst waarvoor een gebrek/tekortkoming wordt vastgesteld.
12.2. Uit de betaling door BUYCK van de facturen kan nimmer een impliciete aanvaarding van de werken, diensten of goederen worden afgeleid. Betaling van niet-geprotesteerde
facturen zal plaatsvinden binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van betaling door BUYCK vanwege haar opdrachtgever.
12.3.Indien de medecontractant niet correct of tijdig zijn verbintenis(sen) uitvoert dan heeft BUYCK het recht haar betalingen op te schorten (ook van andere bestellingen), hetzij de
overeenkomst(en) als ontbonden te beschouwen, zonder dat de medecontractant het recht heeft op schadevergoeding, en onverminderd de uitoefening van eventuele andere
rechten die aan BUYCK toekomen.
12.4. De medecontractant aanvaardt dat al de bedragen die BUYCK verschuldigd is of zal zijn aan hem, van rechtswege gecompenseerd worden met de bedragen, zelfs diegene die
nog niet vaststaand en opeisbaar zijn, die de medecontractant aan BUYCK verschuldigd is of zal zijn zowel op basis van deze bestelling wegens de niet-uitvoering of slechte
uitvoering van alle of sommige van zijn verplichtingen als op basis van andere overeenkomsten.
Er wordt benadrukt:
a) dat het feit dat er niet dadelijk wordt overgegaan tot compensatie of dat er een bijkomende uitvoerings- of leveringstermijn wordt verleend aan de medecontractant, nooit als een
verzaking vanwege BUYCK aan de verworven en dus bestaande compensatie kan worden beschouwd.
b) dat de betwisting van de vordering van BUYCK geen afbreuk kan doen aan deze compensatie die slechts door een definitieve gerechtelijke beslissing, ofwel bevestigd zal worden,
ofwel met terugwerkende kracht vernietigd.
13. WAARBORG
In geval er voorschotten worden overeengekomen tussen de medecontractant en BUYCK dienen deze expliciet bij de totstandkoming van de overeenkomst vermeld te zijn en dient
de medecontractant voor een bedrag dat minstens gelijk is aan de betaalde voorschotten een onherroepelijke en onvoorwaardelijke bankgarantie te sluiten afroepbaar door BUYCK
haar eerste verzoek in geval van annulatie van de bestelling en/of ontbinding van de overeenkomst in de zin van 18 van deze algemene voorwaarden en/of verbreking van de
overeenkomst door de medecontractant.
Ten titel van waarborg voor de goede uitvoering door de medecontractant van zijn verbintenissen, dient de medecontractant een onherroepelijke en onvoorwaardelijke bankgarantie
naar Belgisch recht ad. 10% van de overeengekomen prijs ten gunste van BUYCK te stellen. BUYCK behoudt zich het recht voor deze bankgarantie op eerste verzoek aan te
spreken bij gebeurlijke niet-nakoming door de medecontractant van zijn verplichtingen. De bankgarantie zal aflopen bij de uitvoering door de medecontractant van zijn verbintenissen
én mits schriftelijke akkoordbevestiging van BUYCK.
In geval van stopzetting van de activiteiten van de medecontractant, van zijn aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie, van zijn faillissement, zal BUYCK van rechtswege gerechtigd
zijn het totaal van de waarborgen in te houden tot na het verstrijken van de 10-jarige aansprakelijkheidstermijn
14. OVERDRACHT VAN DE EIGENDOM EN DE RISICO'S
BUYCK wordt eigenaar van de leveringen en de werken vanaf het ogenblik dat ze ofwel geleverd ofwel uitgevoerd zijn.
De risico’s blijven echter allen ten laste van de medecontractant tot op de dag van de enige of, in geval er voorlopige en definitieve aanvaarding is voorzien, tot op de dag van de
definitieve aanvaarding van de leveringen en/of de enige of, in geval er voorlopige en definitieve aanvaarding is voorzien, tot op de dag van de definitieve oplevering van de werken
en/of diensten. De medecontractant zal ten dien einde al de noodzakelijke schikkingen treffen teneinde zijn leveringen, werken en/of diensten in perfecte staat te behouden en
teneinde zijn werk te bewaken tot aan de definitieve aanvaarding of definitieve oplevering.
Elk beding dat de eigendomsoverdracht uitstelt en/of elk eigendomsvoorbehoud is niet tegenstelbaar aan BUYCK, behoudens expliciete voorafgaandelijke aanvaarding ervan door
BUYCK.
15. AANVAARDING
15.1. Dienstenopdracht
De aanvaarding van de diensten zal tegensprekelijk en schriftelijk worden opgesteld tussen BUYCK en de medecontractant, en ingeval deze diensten kaderen in een aan BUYCK
toevertrouwde opdracht, in aanwezigheid van de opdrachtgever. Deze aanvaarding zal plaatshebben na de uitvoering van de dienstenopdracht conform de overeengekomen
modaliteiten en heeft uitsluitend betrekking op de conformiteit van diensten zoals die bij een prima facie controle of eenvoudig nazicht blijkt. Elke andere niet-conformiteit kan door
BUYCK ingeroepen worden tot op de dag van de oplevering door BUYCK en/of haar opdrachtgever.
De goedkeuring van studies, plannen, berekeningen, e.d. door BUYCK en/of het namens BUYCK of haar opdrachtgever optredend controlebureau zal uitsluitend gelden als bewijs
van ontvangst en kan geenszins worden beschouwd als een bewijs van enige aanvaarding door BUYCK van de conformiteit en/of deugdelijkheid van de geleverde diensten.
Waar de medecontractant in het kader van een dienstenopdracht studies, plannen en/of berekeningen moet uitvoeren, behoudt BUYCK zich het recht voor om gemotiveerde
opmerkingen te formuleren per aangetekend schrijven aan de medecontractant binnen 8 werkdagen. Met gemotiveerde opmerkingen wordt bedoeld, opmerkingen die steun vinden
in de contractuele voorwaarden van de dienstenopdracht. Waar BUYCK dergelijke opmerkingen formuleert zoals hiervoor bedoeld, zal de medecontractant gehouden zijn tot
kosteloze verbetering/aanpassing/aanvulling van de opgemaakte studies, plannen en/of berekeningen. Het voormelde recht in hoofde van BUYCK kan geenszins afbreuk doen aan
de uitsluitende verantwoordelijkheid van de medecontractant m.b.t. de conformiteit en deugdelijkheid van de geleverde diensten, zijn aansprakelijkheid voor alle verborgen gebreken
welke ook hun belang weze en zijn tienjarige aansprakelijkheid.
15.2. Leveringen zonder prestaties van diensten, behoudens diegenen inherent aan de levering
De aanvaarding van de levering zal tegensprekelijk en schriftelijk worden opgesteld tussen BUYCK en de medecontractant, en ingeval deze levering kadert in een aan BUYCK
toevertrouwd werk, in aanwezigheid van de opdrachtgever.
Deze aanvaarding zal plaatshebben na de levering van de goederen op de overeengekomen plaats en op het overeengekomen tijdstip en heeft uitsluitend betrekking op de
conformiteit van de levering met betrekking tot de kwantiteit. Elke andere niet-conformiteit kan door BUYCK ingeroepen worden tot op de dag van de indienststelling/oplevering door
BUYCK en/of haar opdrachtgever;
Deze aanvaarding dekt slechts de zichtbare gebreken en hetgeen zichtbaar niet conform is aan het bestelde, met uitzondering van alle verborgen gebreken welke ook hun belang
weze; de medecontractant zal hiervoor steeds verantwoordelijk blijven.
De ondertekening van een verzendings- of afleverbon zal uitsluitend gelden als bewijs van ontvangst én kan geenszins worden beschouwd als een bewijs van aanvaarding. BUYCK
behoudt zich het recht voor de leveringen naderhand te controleren op haar volledige conformiteit met de bestelling en verbindt er zich toe om bij de gebeurlijke vaststelling van nietconformiteiten en/of gebreken deze binnen 5 werkdagen per aangetekend schrijven mee te delen aan de medecontractant in welk geval de medecontractant gehouden is tot
kosteloos herstel/vervanging van de levering en deze in volledige overeenstemming te brengen met de voorwaarden van de bestelling.
15.3. Uitvoering van werken met of zonder levering van goederen
Deze werken zullen het voorwerp uitmaken van een dubbele aanvaarding, de ene een voorlopige, de andere een definitieve. Deze beide opleveringen zullen geschieden tussen
BUYCK en de medecontractant, en ingeval deze werken kaderen in een aan BUYCK toevertrouwd werk, in aanwezigheid van de opdrachtgever en dienen tegensprekelijk en
schriftelijk te worden opgesteld;
De voorlopige oplevering zal plaatshebben ten vroegste 15 werkdagen nadat de medecontractant BUYCK gemeld heeft dat zijn werken voltooid zijn. Deze voorlopige oplevering zal
enkel maar het effect hebben van een vaststelling van de beëindiging van de werken van de medecontractant;
De definitieve oplevering zal, behoudens anderszins overeengekomen, plaatshebben één jaar na de voorlopige oplevering. Deze definitieve oplevering, aanvangspunt van de
tienjarige aansprakelijkheid, dekt slechts de zichtbare gebreken en de zaken die zichtbaar niet overeenstemmen met de bestelling, met uitsluiting van de waarborg voor alle
verborgen gebreken welke ook hun belang weze en van de tienjarige aansprakelijkheid tot dewelke de medecontractant gehouden blijft.
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Wanneer de levering en/of werken van de medecontractant kaderen in de uitvoering van een aan BUYCK toevertrouwd werk zal (zullen) de oplevering(en) back-to-back gebeuren
met de oplevering(en) door de opdrachtgever van BUYCK. De medecontractant is gehouden gevolg te geven aan de opmerkingen die bij deze oplevering(en) eventueel worden
geformuleerd op de levering en/of werken van de medecontractant en de daarmee verband houdende gebreken of tekortkomingen, uiterlijk binnen de door BUYCK bepaalde
periode, te herstellen of op te lossen.
15.4. Gemeenschappelijke bepalingen
Alleen de Pv’s ondertekend door de personen die daartoe uitdrukkelijk gemandateerd zijn door BUYCK zullen BUYCK tegenstelbaar zijn. De medecontractant is verplicht hiertoe de
mandaten voorafgaand op te vragen en na te gaan.
De aanvaardingen en opleveringen kunnen in geen enkel geval, en onder welke omstandigheden ook, beschouwd worden als stilzwijgend gebeurd te zijn. Bijgevolg zullen noch de
gedeeltelijke of volledige inbezitneming van de leveringen, de werken en/of de diensten, noch hun gebruik, noch de afwezigheid van betwisting gedurende een zekere periode, noch
de gehele of gedeeltelijke betaling, ooit beschouwd kunnen worden als aanvaarding of stilzwijgende oplevering; de huidige opsomming is enkel ten titel van voorbeeld en niet
beperkend.
16. GARANTIES EN VERANTWOORDELIJKHEID
16.1. De medecontractant neemt de totale verantwoordelijkheid op zich voor elke schade die hij zou veroorzaken ofwel aan BUYCK ofwel aan derden als gevolg van of naar
aanleiding van de afsluiting of de uitvoering van de overeenkomst. De medecontractant zal BUYCK vrijwaren voor alle aanspraken en vorderingen die derden ten aanzien van
BUYCK doen gelden.
Tijdens de uitvoering van de overeenkomst heeft de medecontractant de uitsluitende en volledige bewaring over de te behandelen goederen, o.a. grondstoffen, de te gebruiken
werfuitrusting, gereedschappen, toestellen enz. van of ter beschikking van BUYCK. Het gebruik ervan is voor rekening en risico van de medecontractant en deze is volledig
aansprakelijk voor alle schade die door dit gebruik mocht ontstaan. BUYCK is gerechtigd om eventuele schade aan gereedschappen, toestellen, … of kosten ter vervanging van de
gereedschappen, toestellen, … te verrekenen op de facturen van de medecontractant.
16.2. De medecontractant garandeert dat zijn leveringen en/of werken vrij zijn van elk (zichtbaar en verborgen) gebrek, o.a. van ontwerp, van constructie, van materie, van fabricatie,
van montage, van functionering en van gebruiksveiligheid, dit alles in het kader van de omstandigheden waarin ze aangewend worden en die hij verklaart goed te kennen. Hij zal om
die reden aansprakelijk zijn voor zijn lichtste fout. Enkel het bewijs van opzet of grove schuld van BUYCK zal de medecontractant bevrijden van zijn aansprakelijkheid.
De medecontractant zal eveneens gehouden zijn tot het vervangen of aanpassen/verbeteren, en dit binnen de kortst mogelijke tijd en op zijn kosten van alle leveringen, werken en/of
diensten die door BUYCK of de opdrachtgever worden beschouwd als niet-conform en/of gebrekkig. Indien de medecontractant ter zake in gebreke blijft kan/kunnen de nietconforme en/of gebrekkige leveringen, werken en/of diensten hersteld/verbeterd/aangepast of vervangen worden door BUYCK of door een derde aangeduid door BUYCK, doch op
kosten en risico’s van de medecontractant. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de andere rechten van BUYCK en o.a. aan haar recht om schadevergoeding te vragen aan de
medecontractant tot herstel van de geleden schade.
16.3. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de medecontractant de volledige verantwoordelijkheid voor zijn leveringen(en), werken en/of diensten van BUYCK overneemt t.a.v.
haar opdrachtgever, dit zowel gedurende de uitvoering van de overeenkomst als tijdens en na de waarborgperiode.
Elke beslissing van de opdrachtgever aangaande de werken, leveringen en/of diensten van de medecontractant zal onmiddellijk na kennisgeving van die beslissing door BUYCK
tegenstelbaar zijn aan de medecontractant die ertoe gehouden is zich daarnaar dadelijk te schikken.
16.4. T.a.v. BUYCK draagt de medecontractant in zijn hoedanigheid als "gekwalificeerde specialist" (determinerende voorwaarde voor de wilsuiting van BUYCK in het kader van de
totstandkoming van de overeenkomst) de totale verantwoordelijkheid zowel voor het ontwerp als de uitvoering als het uiteindelijk resultaat. De medecontractant zal BUYCK aldus
moeten schadeloos stellen voor elke materiële en/of immateriële, directe en/of indirecte schade, die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt wordt door een in gebreke
blijven/tekortkoming, hoe klein ook, van de medecontractant.
16.5. De medecontractant blijft verantwoordelijk voor de perfecte instandhouding van zijn werken en/of leveringen. Hij zal de risico’s daarvan dragen, dit overeenkomstig hetgeen
voorzien is in de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst en desgevallend overeenkomstig hetgeen voorzien is door de opdrachtgever van BUYCK. De medecontractant zal
aldus alle daartoe nuttige schikkingen treffen.
16.6.De medecontractant verbindt zich ertoe BUYCK te vrijwaren voor alle kosten, (schade)vergoedingen, boetes, interesten die worden opgelegd aan of worden gevorderd van
BUYCK, omwille van de niet-naleving door de medecontractant van diens verplichtingen ten aanzien van BUYCK.
BUYCK kan de overeenstemmende bedragen inhouden van en compenseren met alle mogelijke sommen die zijzelf om welke reden ook aan de medecontractant verschuldigd zou
zijn.
De medecontractant aanvaardt uitdrukkelijk de compensatie met openstaande facturen in verband met enige andere opdracht dan de opdracht die aanleiding geeft tot de
aanrekening van de schadevergoeding.
17. VERZEKERINGEN
17.1. Zonder afbreuk te doen aan de verantwoordelijkheid van de medecontractant, zal de medecontractantzijn werknemers verzekeren tegen arbeidsongevallen, met uitdrukkelijke
afstand van verhaal, ook door de verzekering van de medecontractant, ten aanzien van BUYCK.
17.2. De medecontractant zal een verzekeringspolis ‘Alle Bouwplaatsrisico’s” afsluiten die de schade dekt aan het werk, alsook dekking biedt voor zijn gebeurlijke burgerlijke
aansprakelijkheid (inclusief cross liabilty) en voor schade aan het bestaand goed.
17.3. De medecontractant dient zonder enige beperking voor de volledige duur van de overeenkomst verzekerd te zijn voor zowel zijn burgerlijke aansprakelijkheid overeenkomstig
de artikelen 1382 t/m 1386 van het Belgisch B.W., zijn contractuele aansprakelijkheid, als voor brand, ontploffing en /bliksemgevaar. De verzekerde bedragen dienen in
overeenstemming te zijn met de belangrijkheid van de werken, leveringen en/of diensten met een minimale dekking tot beloop van 3.000.000 EUR. De dekking verleend door de
verzekering houdt geenszins een beperking van de aansprakelijkheid van de medecontractant in.
De medecontractant zal zich tevens laten verzekeren tegen verhaal uit welke hoofde ook door de eigenaars van de belendende percelen van de plaats waar de werken, diensten of
leveringen dienen uitgevoerd te worden (art. 544 B.W.). De verzekerde som moet in overeenstemming zijn met de belangrijkheid van zijn leveringen en/of werken en de mogelijke
brand- en andere risico’s.
Deze verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dient een afstand van verhaal tegenover BUYCK en haar opdrachtgever in te houden.
17.4. Voor overeenkomsten die worden uitgevoerd in het buitenland, dient de medecontractant zich te informeren over mogelijke wettelijke verzekeringsverplichtingen en verbindt
zich ertoe hieraan te zullen voldoen (o.a. in Frankrijk: een assurance décennale obligatoire voor de werken bedoeld in de Wet nr. 78-12 (Wet Spinetta) van 4 januari 1978; in de UK:
een employer’s liability insurance cf. the Employer's Liability (Compulsory Insurance) Act 1969).
17.5. Voor de werken in Frankrijk die niet onderworpen zijn aan de wettelijke verzekeringsplicht verbindt de medecontractant er zich toe een assurance décennale af te sluiten
waarvan de dekking niet minder mag bedragen dan 3.000.000 EUR. en een dekking “garantie de bon fonctionnement” en een dekking “dommages immatériels consécutifs” omvat.
17.6. Voor zover uitdrukkelijk overeengekomen, zal voor de overeenkomsten die een ontwerpverantwoordelijkheid in hoofde van de medecontractant genereren, de medecontract
gehouden zijn zich te verzekeren voor zijn aansprakelijkheid voor ontwerpfouten. De verzekerde bedragen dienen in overeenstemming te zijn met de belangrijkheid van de werken,
leveringen en/of diensten met een minimale dekking tot beloop van 3.000.000 EUR. De dekking verleend door de verzekering houdt geenszins een beperking van de
aansprakelijkheid van de medecontractant in.
17.7. Op eenvoudig verzoek van BUYCK zal de medecontractant een geldig attest van de bovengenoemde verzekeringen voorleggen. Met betrekking tot de assurance décennale
zal de medecontractant op eenvoudig verzoek van BUYCK een nominatief attest voor de betrokken werken voorleggen. BUYCK behoudt zich het recht voor zich een kopij te laten
overmaken van deze verzekeringspolissen.
18. MAATREGELEN DIE VAN RECHTSWEGE GENOMEN KUNNEN WORDEN EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
18.1. In geval van in gebreke blijven door de medecontractant met betrekking tot welke van zijn verplichtingen ook en o.a. in geval van vertraging van de medecontractant t.o.v. de
vastgestelde termijn waarvan het respect steeds beschouwd wordt als een essentieel element van de overeenkomst, heeft BUYCK het recht om een aantal maatregelen van
rechtswege te nemen indien een ingebrekestelling van BUYCK en verzonden per aangetekend schrijven, gedurende een periode van 5 kalenderdagen zonder gevolg is gebleven.
De hierna vermelde opsomming van mogelijke maatregelen is enkel exemplatief:

de medecontractant verbieden nog verder zijn leveringen, werken en/of diensten uit te voeren of een gedeelte daarvan,

de medecontractant gebieden de werf of een gedeelte van de werf te verlaten,

de leveringen, werken en/of diensten van de medecontractant laten verder zetten en afwerken door een derde en dit op kosten en risico’s van de medecontractant die in
gebreke blijft,
In zulk geval dient er overgegaan te worden tot de opstelling van een beschrijving van de materialen die geleverd zijn en van de werken en/of diensten die uitgevoerd zijn met een
aanduiding van de hoeveelheden en een schatting van hun waarde op basis van de overeengekomen prijzen. Er dient eveneens overgegaan te worden tot de opstelling van een lijst
van fouten of gebreken die dienen hersteld te worden. Deze staat en deze detaillijst zullen tegensprekelijk opgesteld worden in gemeen overleg tussen partijen of bij gebreke van
zulk een gemeen overleg door een expert, aangeduid overeenkomstig de bepalingen van artikel 19 hierna.
Al de onkosten en de schade die veroorzaakt worden door de toepassing van deze maatregelen evenals elk verschil van prijs die voortspruit uit de uitvoering van de leveringen,
werken en/of diensten door een derde, zullen ten laste zijn van de in gebreke blijvende medecontractant.
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18.2. De bepalingen van artikel 18.1 doen geen afbreuk aan het recht van BUYCK om zonder opzegtermijn noch vergoeding en zonder verdere ingebrekestelling, de verbreking
lastens de medecontractant of de ontbinding van rechtswege, van de overeenkomst middels aangetekende kennisgeving aan de medecontractant in te roepen en schadevergoeding
te eisen van de medecontractant:

in geval de medecontractant in gebreke blijft om binnen de 8 kalenderdagen na aangetekende ingebrekestelling door BUYCK te remediëren aan een schending van één of
meerdere van zijn verplichtingen t.a.v. BUYCK ((zo bijvoorbeeld doch geenszins beperkt tot het geval van het niet-respecteren van de vastgestelde termijnen of vaneen inbreuk
op de veiligheids- en gezondheidsverplichtingen van de medecontractant, of nog van een inbreuk op zijn sociale en/of fiscale verplichtingen.

in geval van:
•
een vrijwillige vereffening van de medecontractant, een faillissement, een procedure rechterlijke reorganisatie, al dan niet een gerechtelijke gelijkaardige procedure
omwille van een bedreiging van de continuïteit van de onderneming van de medecontractant;
•
handelingen verricht door de medecontractant die verboden zijn of bestraft worden door de strafwet;
•
elke gebeurtenis al dan niet voorzienbaar of vermijdbaar in hoofde van de medecontractant of van zijn onderaannemers die van die aard zijn dat zij de goede uitvoering
van de overeenkomst binnen de vastgestelde termijn dreigen in gevaar te brengen.
Ingeval van eenzijdige contractbreuk door de medecontractant of wanneer de overeenkomst ten laste van de medecontractant wordt ontbonden wegens wanprestatie, zal hij aan
BUYCK een schadevergoeding verschuldigd zijn, waarvan het minimum bedrag forfaitair wordt vastgesteld op 20 % van de overeengekomen prijs of in voorkomend geval van de
waarde van de nog niet uitgevoerde werken, leveringen en/of diensten, de eventuele meerdere schade (vb. meerprijs gevraagd door een derde, de boetes en schadevergoedingen
die zouden worden gevorderd door de opdrachtgever en/of derden, de algemene onkosten voortvloeiend uit contractbreuk, …) te bewijzen door BUYCK. De kosten samen met de
geleden schade worden aan de medecontractant aangerekend op basis van de eenvoudige voorlegging van de facturen, onder meer door compensatie met de bedragen die BUYCK
verschuldigd is of zal zijn aan hem.
De medecontractant zal eveneens gehouden kunnen worden tot restitutie van alle prestaties die hij in uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen van BUYCK. Deze clausule
zal ook bij retroactieve nietigverklaring of ontbinding van de overeenkomst uitwerking krijgen.
18.3. De bepalingen van artikel 18.1. en 18.2. van deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan het bepaalde in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
18.4. Onverminderd wat bepaald in artikel 18.1. en 18.2. van deze algemene voorwaarden kan BUYCK de overeenkomst steeds eenzijdig beëindigen, mits zij de medecontractant
schadeloos stelt voor hetgeen reeds geleverd of uitgevoerd werd en de hiervoor gemaakte en bewezen kosten. Winstderving wordt niet vergoed.
19. OVERMACHT
Als overmacht kunnen worden beschouwd: natuurrampen, gewapende conflicten, sociale onrust, misdrijven, ziekte en epidemie, ongevallen of omstandigheden waaraan de partijen
bij de overeenkomst vreemd zijn en die redelijkerwijze niet konden voorzien worden op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, of omstandigheden die de partijen bij de
overeenkomst niet konden vermijden en waarvan zij de gevolgen niet konden verhelpen alhoewel zij hiervoor al het nodige hebben gedaan die het partijen tijdelijk of definitief
onmogelijk maakt om al hun verplichtingen of een deel ervan na te komen.
De medecontractant van BUYCK zal zich ten aanzien van BUYCK slechts op een geval van overmacht kunnen beroepen indien en voor zover BUYCK dit ook kan ten aanzien van
haar eigen opdrachtgever.
Om zich regelmatig op overmacht of buitengewone omstandigheden te kunnen beroepen, zijn partijen verplicht deze aan de andere partij te betekenen bij aangetekend schrijven
binnen 2 kalenderdagen na deze feiten, of binnen de 2 kalenderdagen nadat zij ze hadden kunnen of moeten kennen.
20. KEUZE WOONPLAATS
De medecontractant doet keuze van woonplaats in België en zal deze keuze van woonplaats aan BUYCK meedelen op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst.
BUYCK doet keuze van woonplaats in haar maatschappelijke zetel te 9900 Eeklo, Pokmoere 4.
21. TECHNISCHE DISCUSSIEPUNTEN-BINDEND ADVIES
Indien er tussen partijen betwisting rijst over de gebrekkige nakoming van de overeenkomst, de niet-conforme uitvoering van de leveringen, werken en/of diensten van de
medecontractant, zullen partijen deze betwisting, voor zover ze betrekking heeft op zuiver technische discussies, deze niet-conformiteiten en de aangewezen herstelwijze door een
gezamenlijk door hen aangeduide technische expert op bindende wijze laten bepalen. Deze expert zal worden belast met de onderstaande opdracht, die dient uitgevoerd te worden
binnen de kortst mogelijke termijn:
de technische niet-conformiteit, de technische gebreken of technische tekortkomingen vast te stellen en te beschrijven;
de maatregelen te bepalen nodig met het oog op de voortgang of de hervatting van de uitvoering van de overeenkomst;
de aangewezen herstelwijze te bepalen;
in het licht daarvan, alle nuttige inlichtingen in te winnen en alle dienstige vragen en opmerkingen van de partijen te beantwoorden.
Indien partijen evenwel niet binnen de 14 dagen na vaststelling van de betwisting tot een akkoord komen over de aanstelling van de technische expert, zal de meest gerede partij het
geschil kunnen aanhangig maken voor de rechtbanken bepaald in artikel 26 van deze algemene voorwaarden, in welk geval er geen voorafgaandelijke poging tot verzoening meer
moet plaatsvinden hiertoe. Partijen aanvaarden en erkennen dat de bevindingen van de expert de draagwijdte hebben van een bindend advies waardoor partijen onherroepelijk
gebonden zijn.
De staat van kosten en erelonen van de expert zal ten laste zijn van de partij die in het ongelijk wordt gesteld..
22. CO2-EMISSIE-INVENTARISATIE
Op eerste schriftelijk verzoek van BUYCK levert de medecontractant – op zijn kosten – over het jaar waarin de werkzaamheden in uitvoering van de overeenkomst met BUYCK
hebben plaatsgevonden en het daaraan voorafgaande jaar aan BUYCK de CO2-emissie-inventarisatie van zijn bedrijf aan. Deze inventarisatie dient conform het ISO 14064-1 en/of
het GHG-protocol te zijn. De CO2-emissie- inventarisatie dient voorzien te zijn van een verificatieverklaring van een certificerende instelling (CI). Deze verklaring van de CI dient
minimaal te voldoen aan de eisen zoals gesteld in ISO 14064-3 onder ‘validation and verification statement’ en/of zoals gesteld in de EA-6/03 onder ‘verification statement’.
23. REFERENTIE EN PUBLICITEIT
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van BUYCK, mag de medecontractant de naam ‘BUYCK ’ noch in zijn reclame- en advertentiemateriaal, noch op enige andere
wijze gebruiken.
24. CONFIDENTIALITEIT
Alle informatie, documenten, stukken of modellen die BUYCK aan de medecontractant ter beschikking stelt (met inbegrip van doch niet beperkt tot lastenboeken, plannen,
werktekeningen, schema’s, berekeningen, documenten ...) (hierna confidentiële informatie), blijven eigendom van BUYCK en mogen onder geen enkele voorwaarde aan derden
bekendgemaakt of overgemaakt worden, behoudens schriftelijke toestemming van BUYCK. De medecontractant verplicht zich ertoe vernoemde zaken (inclusief eventueel gemaakte
copies) in goede staat en op eerste verzoek van BUYCK aan haar terug te bezorgen en ten laatste zodra de bestelling is uitgevoerd. De confidentiële informatie mag niet aan derden
worden meegedeeld en enkel voor de uitvoering van de overeenkomst met BUYCK gebruikt worden. In het bijzonder verbindt de medecontractant zich ertoe om nooit, rechtstreeks
of onrechtstreeks, informatie over BUYCK te verstrekken aan concurrenten van BUYCK, ondermeer doch niet beperkt tot de soort producten, de klanten, de werkmethodes, de
tekeningen of modellen, de kwaliteit, de prijzen en dergelijke meer van of gebruikt door BUYCK, en om nooit op basis van de confidentiële informatie te werken of diensten of
goederen te leveren aan derden.
De medecontractant verbindt zich er verder toe om alle noodzakelijke en geschikte maatregelen te treffen en stappen te zetten om de verkregen confidentiële informatie steeds
efficiënt te beschermen tegen verlies en tegen toegang door onbevoegden. Hiertoe behoort, in het bijzonder, het voorzien en handhaven van passende en noodzakelijke
toegangsmaatregelen voor lokalen, kasten, IT-systemen, gegevensdragers en andere informatiemedia, waarin of waarop vertrouwelijke informatie gegeven wordt, evenals de
invoering van passende instructies voor die personen die bevoegd zijn om met confidentiële informatie om te gaan.
De medecontractant verbindt er zich toe om BUYCK onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen wanneer bij de medecontractant een verlies van en/of een ongeoorloofde
toegang tot confidentiële informatie heeft plaatsgevonden of zou kunnen hebben plaatsgevonden. De medecontractant zal dezelfde geheimhoudingsplicht aan zijn personeel,
aangestelden en uitvoeringsagenten opleggen.
Bij niet naleving van de verplichtingen voorzien van deze confidentialiteitsverplichting in hoofde van de medecontractant heeft BUYCK het recht om de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te eisen dewelke forfaitair bepaald wordt op 25.000EUR per vastgestelde inbreuk, onverminderd het recht van BUYCK om
meerdere schade te bewijzen en er vergoeding voor te eisen.
25. INTELLECTUELE EN/OF INDUSTRIELE RECHTEN
De medecontractant erkent de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van BUYCK m.b.t. haar merken, handelsnaam, tekeningen, modellen, schema’s, berekeningen en
plannen en verbindt zich ertoe deze steeds te respecteren. Hij verklaart dat alle werken en gegevens die het voorwerp uitmaken van of vatbaar zijn voor auteursrechtelijke en/of
intellectueel- of industrieel eigendomsrechtelijke bescherming, zoals daar zijn doch zonder beperkt te zijn tot alle teksten, software, berekeningen, concepten, werkmethodes,
tekeningen, schema’s, grafieken, logo’s, handelsnamen, merken … die hem door BUYCK ter kennis zijn komen, medegedeeld of ter beschikking gesteld zijn tijdens of naar
aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, de exclusieve eigendom zijn en blijven van BUYCK of van diens eventuele licentiegever(s) en dat het gebruiksrecht van de
medecontractant op die werken en gegevens beperkt is met het oog op de uitvoering van de overeenkomst met BUYCK en de levering van de bestelde diensten en/of goederen
en/of de uitvoering van de bestelde werken.
Wanneer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met BUYCK de medecontractant m.b.t. de bestelde diensten en/of goederen en/of de uitvoering van de bestelde
werken bepaalde intellectuele en/of industriële eigendomsrechten zou tot stand brengen, draagt hij hierbij uitdrukkelijk, onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan BUYCK, die
aanvaardt, alle patrimoniale auteursrechten (reproductie- mededelings-, vertaal-, distributie- en adaptatierechten evenals publiek op-of uitvoeringsrecht) over in dit verband.
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De huidige exploitatiewijzen-en vormen zijn alle toepassingen van de creaties op enige papieren drager (boeken, albums, publicaties in kranten, afgeleide grafische dragers,
etiketten, ...) of geluids-; beeld-, elektronische of informatiedrager (zoals videocassettes, CD-Roms, CD-Rws, BluRay Disks DVD-Rom’s, tapes, HDD’s, USB Flash drives, SSD’s …
en dit zowel op individuele PC’s, laptops, tablets, smartphones, als op servers of in datacenters of via webservers die toegankelijk zijn via het internet en via doorgifte via netwerken
en dit wereldwijd) en alle vormen van merchandising (folders, flyers, posters, affichestaanders, POS materiaal, banners ...). De huidige exploitatiewijzen-en vormen zijn alle
toepassingen van de creaties op enige papieren drager of geluids-; beeld-, elektronische of informatiedrager en alle vormen van merchandising. Deze overdracht geldt voor de
volledige duur waarin voormelde creaties auteursrechtelijk beschermd zijn, voor alle territoria van de wereld (en in alle talen). Deze overdracht vindt van rechtswege plaats naarmate
de bedoelde rechten in hoofde van de medecontractant tot stand komen. De medecontractant verklaart integraal vergoed te zijn voor de overdracht van voormelde intellectuele
eigendom door de vergoeding bevestigd door de betaling door BUYCK van de overeengekomen prijs voor de werken, diensten of goederen.
De medecontractant verklaart en garandeert bij zijn weten of behoren te weten geen intellectuele rechten en/of contractuele van derden te hebben geschonden bij de productie en
levering van de goederen of de uitvoering van de diensten en/of werken en vrijwaart BUYCK tegen elke aanspraak, gerechtigdheid, vordering of schade (procedure-, bijstands-en
advocatenkosten inbegrepen), wegens inbreuk op de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten of contractuele rechten van derden door goederen, werken, systemen,
materialen en/of software door de medecontractant ontwikkeld, geleverd of overgemaakt in uitvoering van de overeenkomst met BUYCK.. Verder verbindt de medecontractant zich
ertoe deze goederen, werken, systemen, materialen en/of software op eerste verzoek van BUYCK, en volgens de keuze van BUYCK hetzij op zijn kosten te laten vervangen door
gelijkwaardige goederen, werken, systemen, materialen en/of software hetzij een kosteloze licentie te bekomen namens BUYCK met, in beide gevallen, de volledige terugbetaling
van de door BUYCK gemaakte kosten en geleden schade.
26. TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLENREGELING
Enkel het Belgisch recht is van toepassing met uitzondering van de bepalingen van dwingend recht van toepassing op de bouwplaats. De toepassing van het Weens Koopverdrag
van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, de afsluiting, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst met BUYCK, zal in de eerste plaats het voorwerp uitmaken van een
poging tot verzoening tussen beide partijen. Indien en nadat is gebleken dat het geschil niet minnelijk kan worden geregeld, zal dit worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken
van de maatschappelijke zetel van BUYCK. BUYCK behoudt zich echter wel het recht voor dit geschil te brengen voor de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de
medecontractant of zo nodig voor de rechtbanken van de plaats van uitvoering van het contract.

*****
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