Artikel 1 : Toepasselijkheid
1.1 Onderhavige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van al onze offertes en van alle met BPI
gesloten overeenkomsten.
1.2 Afwijkende bedingen gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk werden aanvaard door
BPI. Iedere verwijzing door de klant naar zijn algemene voorwaarden wordt voor niet-geschreven gehouden en
BPI is hierdoor niet gebonden.
1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden in een voorkomend geval ongeldig of onredelijk bezwarend
zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden niettemin van kracht. Bovendien dient
een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking
dat wel werkzaam is.
Artikel 2 : Offertes
2.1 Onze offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld, en zijn louter informatief en nietbindend. De overeenkomst komt slechts tot stand na ondertekening voor akkoord van de offerte door de klant
en na schriftelijke bevestiging van onzentwege. Een begin van uitvoering geldt evenzeer als bevestiging, tenzij
deze onder voorbehoud is geschied.
2.2 Elk annulering of opzegging vanwege de klant geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding
tot betaling van een schadevergoeding t.b.v. 30 % van de totale prijs of meer zo hiertoe aanleiding bestaat.
Annulering of opzegging gedurende de huurtermijn of minder dan 2 weken voor de aanvang ervan, geeft
aanleiding tot betaling van de huurprijs voor de volledige huurtermijn.
2.3 BPI kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, de juistheid en de volledigheid van eender
welk advies, dat naar best vermogen wordt gegeven.
2.4 De verbintenissen waartoe BPI zich verbindt, zijn loutere inspanningsverbintenissen.
HUUR VAN GOEDEREN EN MATERIALEN
Artikel 3 : Huurprijs
3.1 Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, gelden de prijzen vermeld in de meest recente
prijspublicaties c.q. prijsopgaven van BPI. Prijsverhoging worden - tenzij anders schriftelijk overeengekomen doorgevoerd op de eerste van de maand volgend op die waarin de prijsverhoging door BPI is gepubliceerd en /
of opgegeven. De huurprijzen worden berekend per kalenderdag.
3.2 Elke wijziging in de loop van de overeenkomsten in salarissen, prijzen van materieel of hun transport,
alsook elke nieuwe taxatie of wijziging van sociale lasten, opgelegd krachtens een wettelijke of reglementaire
bepaling geeft aanleiding tot een eenzijdige proportionele aanpassing van de overeengekomen prijzen of
tarieven. Deze aanpassing is van toepassing vanaf de zevende dag na de voormelde gebeurtenis. De huurprijs
zal vanaf het sluiten van de overeenkomst eveneens proportioneel worden aangepast in het geval er zich een
wijziging in de bovenvermelde omstandigheden zou voordoen minder dan 30 dagen voor de inlevering van de
offerte door BPI.
3.3 In geval van verhuur van bemand materieel is de huurprijs gebaseerd op de werktijden volgens de
toepasselijke CAO van het bedienend personeel en mogen deze werktijden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders overeengekomen, niet worden overschreden.
3.4 Wanneer een huurprijs per uur wordt aangerekend, zal een dag en een week worden aangerekend als
respectievelijk 8 uren en 40 uren. Bij gebruik gedurende meer dan acht (8) uren per dag of veertig (40) uren per
week is, op straffe van een geldboete van 3.000,- €, de klant gehouden om hiervan onverwijld melding te
maken.
3.5 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is in de huurprijs niet begrepen en aldus voor rekening en
risico van de huurder :
- aan- en afvoerkosten;
- montage en demontage;
- bediening en onderhoud;
- periodieke en andere keuringen;
- hijsstroppen en andere hulpmaterialen, alsmede verbruiksartikelen, brandstoffen en smeermiddelen;
- kosten van wijzigingen die door de huurder in of aan het gehuurde worden aangebracht, alsmede de kosten
om het gehuurde terug te brengen in de oorspronkelijke staat;
- kosten van reparatie van defecten en beschadigingen;
- kosten van vervanging bij verlies en diefstal;
- boetes en administratieve sancties;
- omzetbelasting over de huurprijs en alle rechten en belastingen, die terzake van of in verband met de
huurovereenkomst mochten worden geheven, zoals bijvoorbeeld precariorechten en leges zijn voor rekening
van de huurder.

Artikel 4 : Huurtermijn
4.1 De huurtermijn vangt aan en eindigt op de in de huurovereenkomst vermelde kalenderdagen, met inbegrip
van die dagen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen bedraagt de huurtermijn tenminste één
kalenderweek.
4.2 Tijdens vakanties en op feestdagen of andere dagen waarop niet wordt of kan gewerkt worden, blijft de
huurder verplicht de overeengekomen huurprijs te voldoen. Voorts blijft de huurder verplicht de
overeengekomen huurprijs te voldoen in geval van
vertraging die tijdens het laden en lossen dan wel tijdens het transport van het materieel ontstaat, alsmede
gedurende de tijd waarin de huurder geen gebruik kan maken van het materieel, ten gevolge van een defect of
schade. Indien de in het vorige lid bedoelde vertraging of schade is veroorzaakt door een omstandigheid
waarop BPI invloed heeft of in redelijkheid kan hebben, vervalt de verplichting van huurder tot betaling van de
huur vanaf de achtste dag nadat de vertraging of schade is gemeld bij aangetekend schrijven, tot de dag
waarop de oorzaak van de vertraging is weggenomen c.q. de schade is hersteld.
4.3 Indien het materieel niet uiterlijk om 16.00 op de laatste dag van de overeengekomen huurtermijn in goede
staat aan BPI is teruggegeven op de overeengekomen plaats, wordt de huurovereenkomst onder dezelfde
voorwaarden, tegen dezelfde voorwaarden voor onbepaalde tijd verlengd tot de dag waarop zulks alsnog
geschied. BPI is in dat geval bevoegd de
huurovereenkomst ten allen tijde met onmiddellijke ingang te beëindigen en teruggave van het materieel te
vorderen. BPI behoudt zich tevens het recht voor om van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een
schadevergoeding te vorderen t.b.v. 30 % van de totale huurprijs, of meer indien hiertoe aanleiding bestaat.
Artikel 5 : Aflevering
5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt het materieel ter beschikking gesteld op het terrein van
BPI. Bij aflevering elders dan op het terrein van BPI, is de huurder ertoe gehouden om tijdig de nodige
verzendingsinstructies mede te delen.
5.2 Het verhuurde materiaal is voor risico van de huurder vanaf het moment van aflevering.
5.3 De huurder dient het materiaal te keuren of te laten keuren op het ogenblik van de aflevering en eventuele
gebreken, schade of tekorten moeten onmiddellijk op de leveringsbon worden vermeld. Bij gebreke hiervan,
wordt het materieel geacht in goede en gebruiksklare staat te verkeren alsmede volledig en compleet te zijn.
5.4 BPI is niet aansprakelijk indien het materieel door welke oorzaak ook, overmacht daaronder begrepen, niet
op de overeengekomen dag aan de huurder wordt afgeleverd. Latere aflevering vormt geen grond voor
ontbinding evenmin als voor schadevergoeding.
Artikel 6 : Gebruik
6.1 De huurder is verplicht het materieel gedurende de huurtermijn in goede staat te houden en te gebruiken
overeenkomstig zijn bestemming. BPI zal de voorgeschreven periodieke en andere keuringen uitvoeren of doen
uitvoeren voor rekening van de huurder.
6.2 De huurder mag zonder schriftelijke toestemming van BPI het materieel niet onderverhuren of op andere
wijze in gebruik aan derden afstaan of het materieel wegvoeren van het overeengekomen aanvoeradres of
plaats van gebruik. BPI mag het materieel ten allen tijde controleren of doen controleren.
6.3 Montage, demontage en bediening van het materieel mag alleen door BPI of op haar aanwijzingen
gebeuren. Wijzigingen op of aan het materieel mogen alleen met schriftelijke toestemming van BPI worden
aangebracht en dienen, tenzij anders overeengekomen, bij het einde van de huurtermijn ongedaan te worden
gemaakt.
Artikel 7 : Onderhoud en herstel
7.1 Huurder dient het materieel zorgvuldig volgens de voorschriften en aanwijzingen van de fabrikant en BPI te
onderhouden of in voorkomend geval door een door BPI goedgekeurde deskundige te onderhouden.
7.2 Defecten, mankementen, schade en/of verlies aan respectievelijk van het materieel dient de huurder
onverwijld aan BPI te melden. De huurder dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van BPI. BPI zal daarbij
de belangen van de huurder naar redelijkheid in aanmerking nemen. Voor reparatie en vervanging is in elk
geval voorafgaande toestemming van BPI vereist.
Artikel 8 : Teruglevering
8.1 De huurder is verplicht het materieel uiterlijk op de laatste dag van de laatstelijk overeengekomen
huurtermijn voor 16.00 uur op het overeengekomen adres en bij gebreke daarvan het bedrijfsterrein van BPI
terug te bezorgen of te doen bezorgen.
8.2 Het materiaal moet worden teruggebracht in perfecte staat van onderhoud. De huurder draagt hiervan de
bewijslast en is gebonden door de vermeldingen of opmerkingen door BPI aangebracht op de retourbon.
Eventuele opmerkingen van de huurder moeten onmiddellijk worden vermeld op de retourbon. Artikel 1731
B.W. is niet van toepassing.

8.3 Al hetgeen door of onder verantwoordelijkheid van de huurder op of aan het materieel is aangebracht, is
door natrekking eigendom van BPI zonder dat deze deswege enige vergoeding aan de huurder is verschuldigd,
ook niet op grond van ongerechtvaardigde verrijking.
8.4 Indien BPI het transport verzorgt, geschiedt dit voor haar risico. De huurder dient in dit geval tijdig de
nodige verzendinstructies aan BPI te geven. In alle andere gevallen is het materieel voor risico van de huurder
tot het moment van teruglevering op het terrein van BPI of het door BPI aangewezen adres. De klant blijft
juridisch aansprakelijk voor het materiaal geleverd op de werf tot 72 uur na de afmelding.
Artikel 9 : Aansprakelijkheid van de huurder
9.1 De huurder is aansprakelijk voor verlies van materieel en voor schade, van welke aard ook, die aan het
materieel mocht worden toegebracht, alsmede voor de bedrijfsschade die BPI als gevolg daarvan mocht lijden,
ongeacht of het verlies onderscheidenlijk de schade een gevolg is van schuld van (personeel van) de huurder of
van overmacht.
9.2 De huurder vrijwaart BPI voor alle schade van derden, die het gevolg mocht zijn van het gebruik van het
materieel door de huurder, waaronder begrepen aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad.
Artikel 10 : Verzekering
De huurder verbindt er zich toe een verzekering af te sluiten voor brand, (of) voor alle risico met inbegrip van
de waarborg diefstal , (of) voor machinebreuk en (of) transport, inclusief een afstand van verhaal vanwege de
verzekeraar jegens de verhuurder, bij een door de verhuurder goedgekeurde verzekeringsmaatschappij. Deze
verzekering zal tevens voor rekening van de eventuele onderhuurders afgesloten zijn.
KOOP-VERKOOP VAN MATERIALEN / AANNEMING
Artikel 11 : Prijs
De verkoop- en aannemingsprijzen zijn exclusief BTW, die voor rekening van de klant is alsmede alle andere
taksen of rechten.
Artikel 12 : Geleverde en bewerkte goederen
12.1 Tenzij bijzondere kwaliteiten uitdrukkelijk door BPI vermeldt, levert BPI goederen van gewone
handelskwaliteit, zonder andere of verdergaande verbintenis en zijn de goederen aan geen andere garantie
onderworpen dan die welke door BPI uitdrukkelijk en schriftelijk werden toegestaan.
12.2 Leverings-en uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet
bindend, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken. Levering in gedeelten is toegestaan.
Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot welkdanige schadevergoeding ook, noch aanleiding
geven tot ontbinding van de overeenkomst.
12.3 Bij gebreke aan enige opmerking op het ogenblik van de levering of voorlopige oplevering op de
leveringsbon, worden de verkochte materialen of werken onherroepelijk geacht te zijn aanvaard door de klant.
In ontvangst name van de materialen of uitgevoerde werken, zonder enig voorbehoud door de klant, geldt
evenzeer als aanvaarding. Dezelfde regeling geldt wanneer de materialen zonder enig voorbehoud door de
vervoerder in ontvangst worden genomen.
12.4 Indien de klant gedurende een garantietermijn herstellingen of veranderingen aan het geleverde verricht
of door anderen laat verrichten, verbeurt hij onmiddellijk elk recht op reclamatie of garantie. Eveneens
verbeurt de klant zijn recht op reclamatie in geval de schade het gevolg is van het niet in acht nemen van de
professionele normen, gebruikelijke instructies en producthandleidingen.
Artikel 13 : Meerwerken
Meerwerken geven steeds aanleiding tot bijkomende facturatie op basis van de overeengekomen prijzen,
zonder dat hiervoor een schriftelijk akkoord van klant is vereist. Uitvoering van deze meerwerken bewijst de
opdracht en akkoord hiertoe.
Artikel 14 : Onderaanneming en gebruikte materialen
14.1 BPI behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de werken geheel of gedeeltelijk in onderaanneming te
laten uitvoeren.
14.2 Het is BPI tevens toegestaan op de werven materialen afkomstig van derden te leveren, andere dan
overeengekomen, voor zover deze van dezelfde kwaliteit en prijs zijn.
Artikel 15 : Eigendomsvoorbehoud
15.1 Alle goederen welke niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit de volledige eigendom van BPI tot
op het ogenblik van de volledige betaling. Eventueel betaalde voorschotten worden dan als vergoeding voor
kosten en winstderving aanzien.
15.2 Zolang de volledige betaling niet heeft plaatsgehad is de klant er niet toe gerechtigd ze te verkopen, in
pand te geven, of als waarborg te gebruiken ten gunste van derden.
Artikel 16 : Herstellingen

In geval goederen of materialen ter herstelling worden aangeboden, houdt dit een onvoorwaardelijke
machtiging in tot het uitvoeren van alle herstellingen, die in de loop van werkzaamheden nuttig en/of
noodzakelijk blijken. Voorafgaande schriftelijke toestemming hiertoe is niet noodzakelijk.
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 17 : Tekortkomingen
17.1 Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat iedere inbreuk op deze algemene voorwaarden als een
ernstige tekortkoming wordt beschouwd die de ontbinding van de overeenkomst van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling verrechtvaardigt, onverminderd het recht voor BPI om in eerste instantie de
nakoming van haar verbintenissen op te schorten.
17.2 Bij verzuim van de klant is BPI bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te
schorten totdat de klant geheel aan zijn verplichtingen heeft voldaan dan wel daarvoor genoegzame zekerheid
heeft gesteld.
Artikel 18 : Klachten.
Om ontvankelijk te zijn moet elke klacht per aangetekende post binnen de 8 dagen na ontdekking of
vaststelling worden geformuleerd. Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van de
geleverde/gehuurde goederen te verdagen of uit te stellen. Zichtbare gebreken worden gedekt door de
aanvaarding der goederen. Verborgen gebreken
dienen onmiddellijk bij hun ontdekking of vaststelling te worden gemeld. In voorkomend geval dienen de
goederen ter beschikking worden gehouden van BPI voor nazicht en controle.
Artikel 19 : Betaling
19.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, wordt voor de huur van goederen en
materialen maandelijks gefactureerd en dient betaling binnen de 30 dagen na factuurdatum door storting of
overschrijving op de door BPI op te geven bankrekening plaats te vinden.
19.2 In geval niet betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een
verwijlrente verschuldigd zijn a rato van 1% per maand, met een minimum van 75 €. Tevens zal in geval van
niet betaling op de vervaldag een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag verschuldigd zijn. Bij
gebrek aan betaling op de vervaldag van één factuur, zullen alle facturen van rechtswege onmiddellijk
opeisbaar worden.
19.3 De klant is nimmer gerechtigd tot enigerlei verrekening en/of opschorting. BPI is ten behoeve van andere
vennootschappen, die behoren tot dezelfde groep van ondernemingen bevoegd schulden van die
vennootschappen te verrekenen met al hetgeen de klant aan BPI is verschuldigd en het verschuldigde te
incasseren.
19.4 Het kantoor van BPI geldt als plaats van betaling. Het is BPI toegelaten te allen tijde haar vordering over te
dragen, dan wel te subrogeren aan derden.
Artikel 20 : Zekerheid
Indien BPI in financieel of zakelijk opzicht ongunstige berichten ontvangt over de huurder, is BPI gerechtigd,
ook indien deze situatie zich voordoet na schriftelijke bevestiging van de overeenkomst, contante betaling dan
wel zekerheid van betaling te eisen.
Artikel 21 : Aansprakelijkheid van BPI
21.1 BPI is alleen aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een tekortkoming welke BPI met
inachtneming van normale vakkennis en zorgvuldigheid redelijkerwijs had behoren te voorkomen.
21.2 BPI is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en schade, waaronder begrepen bedrijfs-en
stagnatieschade, als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de
huurovereenkomst. De aansprakelijkheid van BPI is derhalve beperkt tot het vervangen van de beschadigde
goederen, met uitsluiting van alle andere vergoedingen.
21.3 In de mate dat BPI wordt gevraagd om in te staan voor transport, bv. van en naar de klant, naar of van de
werkplaatsen van BPI, … geschiedt dit, behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling en behoudens
gebeurlijke toepassing van artikel 7.2 in geval van huur van goederen en of materialen, steeds op risico van de
klant
Artikel 22 :
22.1 Overeenkomstig de terzake geldende wetsbepalingen, zal de klant voor de aanvang van de werken of de
plaatsing van het verhuurde het nodige doen voor de raadpleging van alle betrokken instanties aangaande de
aanwezigheid van kabels en / of leidingen, het bekomen van de vereiste machtiging en de kennisgeving dat
werken zullen worden uitgevoerd. Tevens
zal de klant instaan voor de lokalisatie van de kabels en / of leidingen. Uiterlijk 24 uur voor de voorziene
aanvang van de werken of de plaatsing, zal de klant BPI schriftelijk in kennis stellen van de aanwezigheid en de

exacte ligging van eventuele kabels en / of leidingen in de omgeving van de plaats van de werken. Bij gebreke
hiervan, zal onweerlegbaar worden
vermoed dat er zich geen kabels en / of leidingen bevinden in de omgeving van de plaats van de werken. BPI is
niet aansprakelijk voor de beschadiging van kabels en / of leidingen en de klant zal BPI hiervoor integraal
vrijwaren.
22.2 De klant verklaart over alle nodige vergunningen (stedenbouw, milieu,…) te beschikken. BPI kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op stedenbouwkundige, milieuwetgeving of andere, waarvoor de
klant gehouden zal zijn tot integrale vrijwaring.
Artikel 23 : Overmacht
23.1 Onder overmacht worden onder meer verstaan : oorlog, staat van beleg, oproer, sabotage, natuurrampen,
overheidsmaatregelen, brand, werkstaking, gebrek aan hulp- en grondstoffen, tekort aan werkkrachten,
uitvallen van energie en/of watervoorzieningen, verkeersstoornissen, breuk aan machines en/of
gereedschappen, alsmede het niet nakomen door derden van hun verplichtingen jegens BPI door welke
oorzaak ook, zonder dat BPI invloed van een en ander
op haar bedrijf behoeft aan te tonen.
23.2 Indien de uitvoering van de overeenkomst door BPI geheel of ten dele, blijvend of tijdelijk, wordt
verhinderd door overmacht, heeft BPI bij uitsluiting het recht hetzij
a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de
huurder, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn en/of
b. door middel van een schriftelijke kennisgeving aan huurder om de nakoming van dat deel van die
verplichtingen dat niet kan worden nagekomen op te schorten zolang de verhindering duurt.
23.3 Ook na opschorting blijft BPI bevoegd op grond van deze overmacht de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk alsnog te ontbinden.
Artikel 24 : Toepasselijk Recht, bevoegde Rechtbank
24.1 Op deze algemene voorwaarden en op alle daarop gebaseerde door BPI aangegane overeenkomsten is het
Belgische Recht van toepassing.
24.2 Voor alle geschillen voortvloeiend uit huidige overeenkomst of ermee verband houdende, geldt de
uitsluitende bevoegdheid van de vrederechter van het kanton te Beveren- Waas, de rechtbank van koophandel
te Dendermonde en de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde.

