Algemene voorwaarden van CSM nv van toepassing op alle leveringen en
aannemingen van derden
1. INLEIDING
1.1. Bindende kracht van de voorwaarden
Huidige algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden vermeld in het
contract, maken tezamen met het contract het voorwerp uit van de overeenkomst
tussen partijen.
In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de bepalingen van
de bijzondere voorwaarden vermeld in het contract, zullen deze laatste voorrang
hebben.
De algemene voorwaarden van onze medecontractant zullen slechts van toepassing
zijn voorzover die, voorafgaandelijk aan de ondertekening van het contract, schriftelijk
aanvaard werden door CSM.
De wijzigingen aangebracht aan het contract, zullen slechts geldig zijn indien ze
voorafgaandelijk en schriftelijk aanvaard werden door beide partijen.

hoofdverantwoordelijke van CSM waaruit de oorzaak van de verlenging van de
termijn blijkt en waarin deze verlenging wordt goedgekeurd.
Indien de medecontractant niet over zulk document beschikt, zal hij zich niet kunnen
beroepen op enige verlenging van de termijn.
Het niet-protesteren door CSM van het niet-respecteren door de medecontractant van
de termijnen, kan nooit worden aanzien als een stilzwijgende afstand van deze
uitvoeringstermijn noch van het recht op schadevergoeding wegens vertraging.
CSM behoudt zich wel uitdrukkelijk het recht voor de aanvang van de prestaties uit te
stellen of de levering en/of uitvoering van de prestaties van de medecontractant op te
schorten indien de toestand van de werf dit vereist.
In dat geval wordt de termijn waarover de medecontractant beschikt verlengd met een
termijn, gelijk aan de schorsing doch zonder dat de medecontractant hiervoor een
prijsaanpassing of een vergoeding kan eisen.

1.2. Overdracht en onderaanneming
Het contract mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van CSM niet
overgedragen worden noch in onderaanneming gegeven worden, noch geheel noch
gedeeltelijk. Het feit dat CSM heeft toegelaten dat bepaalde werken door derden
worden uitgevoerd, kan nooit worden aanzien als een stilzwijgende aanvaarding of
goedkeuring van een onderaanneming of overdracht.
De aanvaarding door CSM van een andere medecontractant of van een
onderaannemer brengt niet met zich mee dat de medecontractant bevrijd zou zijn van
de verplichtingen die op hem rusten ten aanzien van CSM. De medecontractant blijft
ten aanzien van CSM gehouden tot al zijn verplichtingen.
In geval van onderaanneming of overdracht van het gehele of een gedeelte van het
contract waarborgt de medecontractant dat de onderaannemer of de nieuwe
medecontractant een registratienummer heeft en de bepalingen van de overeenkomst zal respecteren.

2.2. Onafhankelijk van hetgeen bepaald wordt in art. 7 zal elke vertraging van de
medecontractant met zich meebrengen dat er dadelijk, van rechtswege en zonder
ingebrekestelling, een boete zal aangerekend worden van 2% van het totaal bedrag
van de overeenkomst en dit per begonnen kalenderweek vertraging. Deze boete zal
dadelijk opeisbaar zijn en zal van rechtswege en zonder verwittiging gecompenseerd
kunnen worden met de sommen die CSM verschuldigd is of zal zijn.
Deze wekelijkse boete is forfaitair en onverminderbaar en dekt, zoals uitdrukkelijk
overeengekomen, uitsluitend de verhoging van werfkosten veroorzaakt door deze
vertraging. Indien deze boete niet zou volstaan voor de vergoeding van de door CSM
werkelijk geleden verhoging van werfkosten, heeft CSM het recht de werkelijke
schade te laten vergoeden door de medecontractant.
Al de andere mogelijke schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die voortvloeit uit
de vertraging zal door CSM kunnen bewezen worden overeenkomstig de regels van
het burgerlijk en handelsrecht.

1.3. Vertegenwoordiging
De verbintenissen aangegaan door de vertegenwoordigers, agenten en
tussenpersonen van CSM, zullen voor CSM slechts bindend zijn na schriftelijke
bevestiging.
Elk voorbehoud, welk gemaakt wordt door de medecontractant aangaande de
algemene en bijzondere voorwaarden van CSM en welk niet door CSM uitdrukkelijk
aanvaard werd, wordt van rechtswege als onbestaand beschouwd, onverschillig op
welk ogenblik dat voorbehoud gemaakt werd.
De medecontractant zal zich dienaangaande nooit op het stilzwijgen van CSM
kunnen beroepen.

2.3. Indien de algehele situatie van de werf het vereist, en enkel CSM kan hierover
een nooit aanvechtbare beslissing nemen, zal de medecontractant zijn prestaties
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 CSM, indien deze laatste hiervoor geen bijkomende vergoeding krijgt van de
opdrachtgever.
3. VOORAFGAANDELIJKE INFORMATIE EN NAZICHT
De medecontractant is er toe gehouden al de inlichtingen, specificaties, plannen,
lastenboeken, enz. die hem overgemaakt werden door CSM te onderzoeken teneinde
hun aangepastheid te controleren aan het door CSM nageleefde doel. De
medecontractant verplicht er zich toe elke vergissing en meer bepaald elke vergissing
m.b.t. de hoeveelheden, de metingen e.d. dadelijk mee te delen. De medecontractant
zal, ten titel van informatie, aan CSM het resultaat meedelen van de nazichten,
proeven en controles die hij zal uitvoeren teneinde de juistheid te controleren van de
inlichtingen en documenten.
De goedkeuring door CSM van de documenten die haar overgemaakt worden door
de medecontractant, ontlast deze laatste helemaal niet van de verantwoordelijkheden
die hem toekomen. Anderzijds dient elke wijziging, aangebracht aan reeds
goedgekeurde documenten, onderworpen te worden aan de voorafgaandelijke
goedkeuring van CSM.

1.4. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken
Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
CSM beschikt echter over het recht om zich ten aanzien van haar medecontractant
eveneens te beroepen op alle rechten en vorderingen die andere medecontractanten
van CSM t.a.v. CSM laten gelden voor leveringen en/of werken uitgevoerd door de
medecontractant (zie o.a. artikel 11.3).
Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, de afsluiting, de uitvoering of de
beëindiging van huidige overeenkomst, behoort tot de bevoegdheid van de
Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel en/of Hasselt, naar
vrije keuze van CSM.
CSM behoudt zich echter het recht voor om dit geschil te brengen voor :
- de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats of de
maatschappelijke zetel van de medecontractant ;
- de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats van uitvoering
van het contract ;
- de rechtbank of arbitragezetel voor dewelke CSM zelf dient te verschijnen in het
kader van de werken en/of leveringen.

4. AANVAARDING VAN DE ONDERSTEUNINGSELEMENTEN EN OF
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.
Dit onderzoek 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 CSM meegedeeld worden op
vraag van de medecontractant. Deze dient per aangetekend schrijven en alvorens te
starten met de uitvoering van de werken en/of leveringen, aan CSM mee te delen
welke elementen moeilijkheden zouden kunnen veroorzaken in de uitvoering van het
contract.
Indien de hierboven vermelde mededeling niet gedaan wordt zullen de
ondersteuningselementen of aanhechtings- of verbindingspunten beschouwd worden
als aanvaard en goedgekeurd door de medecontractant;

1.5. Keuze van de woonplaats
De medecontractant doet keuze van woonplaats in België en zal deze keuze van
woonplaats aan CSM betekenen op de dag van de ondertekening van het contract.
CSM doet keuze van woonplaats in haar maatschappelijke zetel te Hamont-Achel,
Hamonterweg 103.
2. TERMIJNEN
2.1. De leverings- of uitvoeringstermijn is dwingend van toepassing voor de
medecontractant.
Teneinde zich te kunnen beroepen op een verlenging van een termijn zal de
medecontractant dienen te beschikken over een document van de
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Door zijn niet reageren erkent en verklaart de medecontractant dat die
ondersteuningselementen en de 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 de uitvoering van zijn eigen werken, wordt hij van rechtswege
geacht al de elementen te aanvaarden en goed te keuren zowel diegene in dewelke
hij zijn leveringen of prestaties dient te integreren als diegene die als ondersteuning of
als aanhechtings- of verbindingsstuk voor andere installaties moeten dienen.
Huidig artikel wordt in de meest ruime zin geïnterpreteerd.

E) met betrekking tot veiligheid : de medecontractant verbindt er zich toe alles in
het werk te stellen om tijdens zijn werkzaamheden de veiligheid en de gezondheid
van zijn personeel en dat van CSM of derden te garanderen. Alle wettelijke en
reglementaire voorschriften met betrekking tot de veiligheid, hygiëne, gezondheid en
het welzijn van werknemers zijn strikt van toepassing, en in het bijzonder :
- de toepasselijke wetten van 04/08/1996 inzake het welzijn van werknemers tijdens
de uitvoering van hun werk alsook de uitvoeringsbesluiten ervan zoals vermeld in de
Codex ;
- de wettelijke voorschriften uit het A.R.A.B. op het gebied van veiligheid en hygiëne
alsmede deze uit het A.R.E.I. ;
- de toepasselijke KB’s en reglementen inzake werkuitrustingen ;
- de toepasselijke KB’s en reglementen inzake individuele beschermingsuitrustingen.
Zijn eveneens van toepassing, de bijzondere veiligheidsbepalingen die zijn
voorgeschreven in het lastenboek of die worden opgelegd door de opdrachtgever van
CSM of door personen die door de opdrachtgever of de bouwdirectie van de werf
voor de coördinatie van de veiligheid zijn aangesteld. Bovendien dient de
medecontractant zich te houden aan de bijzondere veiligheidsbepalingen die door
CSM worden opgelegd, in het bijzonder deze die in het veiligheidsplan van CSM
staan of die door de verantwoordelijke van de veiligheid of de werfverantwoordelijke
worden medegedeeld.
Bij werken in de werkplaatsen van CSM gelden voorts de interne
veiligheidsvoorschriften : "Veilig werken in de werkplaats". Een uittreksel (VGM-WI010) wordt hierbij gevoegd.
6.2. De medecontractant verklaart alle veiligheidsvoorschriften waarnaar wordt
verwezen in deze voorwaarden, goed door te nemen en te kennen alvorens de
werken aan te vangen en verbindt er zich toe deze voorschriften na te leven en te
doen naleven, zowel door eigen personeel als door personeel van eventuele
onderaannemers. De medecontractant verklaart tevens dat hij een geschikte
opleiding inzake veiligheid en hygiëne heeft gevolgd, deze ook aan haar werknemers
heeft gegeven en nog nooit is vervolgd voor de veronachtzaming van veiligheids- en
hygiënevoorschriften jegens zijn werknemers.
6.3. Minimaal 8 dagen vóór de aanvang van de werken zal de medecontractant aan
CSM alle nodige gegevens verstrekken voor de beoordeling van de risico's die de
activiteiten van de medecontractant inhouden voor de veiligheid en de gezondheid
van het personeel van CSM en van derden. Deze gegevens bevatten o.a. :
- de specifieke risico's van de aanneming van de medecontractant ;
- de menselijke middelen en het materieel die hij zal inzetten ;
- de preventiemaatregelen die hij zal nemen om aan de hogervermelde veiligheidsmaatregelen te voldoen ;
- de identiteit van de verantwoordelijke van de veiligheid ;
Deze gegevens zullen in principe schriftelijk worden medegedeeld, bij voorkeur in de
vorm van een veiligheidsplan. Voor werven van zeer korte duur of waarop weinig
personeel wordt tewerkgesteld, alsook in geval van noodinterventies, zullen deze
gegevens mondeling mogen worden medegedeeld, waarbij de medecontractant de
bewijslast draagt om met alle rechtsmiddelen aan te tonen dat deze gegevens door
haar werden medegedeeld.
Deze gegevens zullen in het Nederlands en, desgevallend, in de op de bouwplaats
gebruikelijke vreemde taal worden opgesteld.
De medecontractant zal een verantwoordelijke aanstellen en zijn identiteit aan CSM
mededelen, aan wie de veiligheidsinstructies meegedeeld kunnen worden en die in
staat is deze door zijn personeel en door personeel van onderaannemers te doen
naleven. Als deze aanstelling niet gebeurt zal de ploegbaas, of indien er geen
ploegbaas is, de werknemer van wie CSM denkt dat hij het hoogst geschoold is,
geacht worden deze functies op zich te nemen. De medecontractant zal een
vertegenwoordiger sturen naar de werfvergaderingen waarop hij wordt uitgenodigd.
Deze vertegenwoordiger zal gemachtigd zijn om voor de medecontractant
verbintenissen aan te gaan. De hier genoemde personen beheersen het Nederlands,
de op de bouwplaats gebruikelijke vreemde taal en de taal van hun eigen
werknemers.
Wanneer verschillende firma's gelijktijdig activiteiten uitoefenen, moeten ze :
- met elkaar samenwerken om de voorschriften inzake veiligheid, hygiëne en
gezondheid na te leven ;
- hun activiteiten op elkaar afstemmen om zich tegen beroepsrisico's te beschermen
en deze te voorkomen ;
- elkaar en hun respectievelijke werknemers over deze risico's in te lichten.
Als de medecontractant zijn verplichtingen niet nakomt, zal CSM, na een
ingebrekestelling waaraan geen gevolg is gegeven, het recht hebben om op kosten
van de medecontractant de nodige maatregelen te nemen om de vereiste situatie
inzake hygiëne en veiligheid te herstellen. In geval van nood of ernstig gevaar zal de
voorafgaandelijke ingebrekestelling worden vervangen door een mededeling binnen
de snelst mogelijke termijn. CSM zal het recht hebben om de medecontractant, zijn
werknemers of zijn onderaannemers weg te sturen of de toegang tot de werf of
werkplaats te verbieden indien de voorschriften niet worden nageleefd.
Daarenboven zal de medecontractant alle materiële veiligheidsmaatregelen nemen
die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de werknemers tegen de voorzienbare
risico’s die inherent zijn aan hun werk.

5. DE LEVERINGEN EN PRESTATIES
De geleverde goederen, die conform aan de bestelling dienen te zijn, moeten
goederen van eerste kwaliteit zijn. De prestaties moeten overeenstemmen met de
prestaties van een gespecialiseerd vakman en dienen uitgevoerd te worden
overeenkomstig de voorschriften van CSM.
De medecontractant zal op vraag van CSM zowel elke wijziging of bijkomende
prestatie noodzakelijk voor de perfecte uitvoering van de werken, dienen uit te voeren
als sommige posten laten vallen zonder dat hij daarvoor schadevergoeding kan
vragen.
Op elk ogenblik kan CSM de werken controleren en zelfs laten stopzetten wanneer zij
die onvoldoende acht. CSM kan alzo eveneens elke levering weigeren indien zij
oordeelt dat de overeengekomen kwaliteit niet gerespecteerd wordt. Deze stopzetting
en/of weigering kan op geen enkele wijze een vertraging in hoofde van de
medecontractant rechtvaardigen.
Het niet weigeren van een levering en/of werken, kan niet beschouwd worden als een
aanvaarding door CSM van de desbetreffende levering en/of werken.
De medecontractant verbindt er zich formeel toe zijn prestaties en/of leveringen niet
stop te zetten, en dit om welke reden ook, behoudens bevel van CSM.
Naar aanleiding van de levering zal de medecontractant een attest overmaken,
bevestigende dat de levering conform is aan de hierboven vermelde vereisten.
6. OVEREENSTEMMING VAN DE LEVERINGEN EN DE PRESTATIES MET DE
WETTELIJKE, REGLEMENTAIRE EN ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN,
EVENALS MET DE VOORSCHRIFTEN VAN HET LASTENBOEK
6.1. De leveringen en de prestaties dienen conform te zijn aan het geheel van de
wettelijke reglementaire en administratieve voorschriften die van kracht zijn,
waaronder:
A) de van toepassing zijnde normen in het land van bestemming;
B) met betrekking tot elektrische installaties : het reglement voor de elektrische
installaties, uitgegeven door de vereniging van Belgische verzekeraars;
C) Met betrekking tot het personeel van een medecontractant : de medecontractant
verbindt zich, op zijn verantwoordelijkheid, aan zijn personeel, lonen en vergoedingen
te betalen die niet lager zijn dan de minima bepaald door de reglementering in voege
voor onderhavige onderneming. Hij is ertoe gehouden om ten aanzien van zijn
personeel, alle wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen inzake veiligheid
en hygiëne, alsook inzake algemene arbeidsvoorwaarden, fiscaliteit en sociale
zekerheid, na te komen.
D) Met betrekking tot de registratie en anti-koppelbaasmaatregelen : de
medecontractant verklaart dat hij geldig geregistreerd is volgens de bepalingen van
de Belgische wet terzake. Voor aanvang van de werken en bij iedere facturatie is de
medecontractant verplicht aan CSM het bewijs te leveren dat hij over de vereiste
registratie beschikt voor de werken die het voorwerp zijn van deze overeenkomst.
In geval van schrapping van de registratie verbindt de medecontractant er zich toe
CSM hiervan per aangetekend schrijven te verwittigen, dit binnen de drie dagen na
de betekening van de beslissing tot schrapping door de registratiecommissie. Hij
verbindt er zich toe om in elk geval CSM van die schrapping te verwittigen voor elke
aanvraag tot betaling gedaan na de schrapping en dit op straffe van zelf van
rechtswege te moeten instaan voor het bedrag van boetes en fiscale en sociale
verhogingen die CSM zou aangerekend krijgen als gevolg van niet-naleving van
beschikkingen van de wetgeving terzake.
De medecontractant is er in elk geval toe gehouden CSM te vergoeden voor de
kosten en verliezen die zij heeft geleden door het niet-naleven door de
medecontractant van zijn sociale en fiscale verplichtingen.
In geval van schrapping van de registratie wordt er uitdrukkelijk overeengekomen dat
CSM het recht heeft :
a) zonder ingebrekestelling en zonder zich tot de Rechtbank te moeten wenden, het
contract als ontbonden te beschouwen, dit van rechtswege door het enkele feit van
de schrapping. CSM zal alsdan het recht hebben de werken zelf of door derden te
laten uitvoeren waarbij de hogere kostprijs, evenals alle mogelijke schadevergoedingen, verrekend kunnen worden met de sommen die CSM nog verschuldigd
is aan de medecontractant.
b) elke betaling aan de geschrapte medecontractant op te schorten teneinde zich te
beschermen tegen de solidariteit van de fiscale en sociale schulden van de
medecontractant, evenals tegen het supplement van de prijs en de bovenvermelde
schadevergoeding.
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7. MAATREGELEN DIE VAN RECHTSWEGE GENOMEN KUNNEN WORDEN
EN ONTBINDENDE CLAUSULE
7.1. In geval van in gebreke blijven door de medecontractant met betrekking tot
eender welke van zijn verplichtingen 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 van partijen, heeft
CSM het recht om alle nuttige maatregelen van rechtswege te nemen indien een
ingebrekestelling uitgaande van de CSM en verzonden per aangetekend schrijven,
fax of e-mail, 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 prestaties uit te voeren of een
gedeelte daarvan,
- de medecontractant gebieden de werf of een gedeelte van de werf te verlaten,
- de prestaties van de medecontractant te laten verderzetten en afwerken door een
derde en dit op kosten en risico’s van de medecontractant die in gebreke blijft.
In zulk geval dient er te worden overgegaan tot de opstelling van een beschrijving van
de materialen die geleverd zijn en van de werken die uitgevoerd zijn met een
aanduiding van de hoeveelheden en een schatting van hun waarde op basis van de
prijzen die overeengekomen zijn in de bijzondere voorwaarden. Er dient eveneens te
worden overgegaan tot de opstelling van een lijst van fouten of gebreken die dienen
hersteld te worden. Deze staat en detaillijst zullen opgesteld worden in gemeen
overleg tussen partijen of bij gebreke van zulk een gemeen overleg door CSM waarbij
de medecontractant dient uitgenodigd te worden om aanwezig te zijn op de
plaatsbeschrijving met een opzegtermijn van 48 u.
Al de onkosten en de schade die veroorzaakt wordt door de toepassing van deze
maatregelen evenals elk verschil in prijs die voortspruit uit de uitvoering van de
werken door een derde, zullen ten laste zijn van de in gebreke blijvende medecontractant.
7.2. De bepalingen van artikel 7.1. kunnen geen nadeel toebrengen aan het recht
van CSM om de verbreking van rechtswege of de ontbinding van rechtswege van
huidig contract in te roepen en schadevergoeding te eisen van de medecontractant.
- in geval van in gebreke blijven door de medecontractant aan welke van zijn
verplichtingen ook en o.a. in het geval van het niet-respecteren van de vastgestelde
termijnen, dit indien een aangetekende ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven
gedurende 5 kalenderdagen.
- zonder voorafgaande ingebrekestelling in geval van :
- in vrijwillige vereffeningstelling van de medecontractant, neerlegging van een verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord, dagvaarding in faling, inleiding van een procedure
tot opschorting van de betaling, al dan niet gerechtelijke of elke gelijkaardige
procedure;
- handelingen verricht door de medecontractant die bestraft worden door een
strafbepaling:
- elke gebeurtenis al dan niet voorzienbaar of vermijdbaar in hoofde van de
medecontractant of van zijn onderaannemers, die van die aard is dat zij de goede
uitvoering van het contract binnen de vastgestelde termijn in gevaar brengt
- weigering door de medecontractant zijn prestaties of leveringen verder te zetten.
7.3. Huidige bepaling doet geen afbreuk aan het bepaalde in artikel 2.

partijen in aanwezigheid van de Opdrachtgever tegensprekelijk en schriftelijk dienen
te worden opgesteld en dit op vraag van de medecontractant :
- de voorlopige oplevering zal plaatshebben 15 werkdagen nadat de medecontractant
CSM gemeld heeft dat de werken voltooid zijn. Deze voorlopige oplevering zal enkel
maar het effect hebben van een vaststelling van de beëindiging van de werken.
- de definitieve oplevering zal plaatshebben ten vroegste 15 dagen na de aanvraag
die de medecontractant dienaangaande zal doen en die slechts mag geadresseerd
worden aan CSM 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 de welke de medecontractant gehouden blijft.
9.3. Bepalingen die gemeen zijn aan de aanvaardingen en de opleveringen
De aanvaardingen en de opleveringen zullen het voorwerp uitmaken van een
tegensprekelijk opgesteld PV tussen partijen in 3 exemplaren waarbij elk exemplaar
dient getekend te worden door elke partij. De medecontractant zal zich
voorafgaandelijk dienen te informeren bij CSM aangaande de identiteit van de
personen die gerechtigd zijn haar te verbinden. Alleen de PV’s getekend door de
personen die hiervoor uitdrukkelijk gemandateerd zijn door CSM, zullen tegenstelbaar
zijn.
De aanvaardingen en opleveringen kunnen in geen enkel geval en in welke
omstandigheden ook, beschouwd worden als stilzwijgend te zijn gebeurd. Bijgevolg
zullen noch de gedeeltelijke of de volledige inbezitname van de leveringen of de
werken, noch hun gebruik, noch de afwezigheid van betwisting gedurende een
zekere periode, noch de gehele of gedeeltelijke betaling, ooit beschouwd kunnen
worden als een aanvaarding of een stilzwijgende oplevering.
9.4. Indien de Opdrachtgever weigert aanwezig te zijn op de uitnodiging van de
medecontractant, zullen de bepalingen van de artikelen 9.1, 9.2 en 9.3 niet van
toepassing zijn en zal zowel de voorlopige als de definitieve oplevering van de
leveringen en/of prestaties van de medecontractant slechts gelijktijdig met de
voorlopige en definitieve oplevering door de opdrachtgever van de totale werf,
gebeuren.
10. EXPERTISE
Indien er geen akkoord tot stand komt tussen partijen aangaande het bestaan, de
oorzaak, de verantwoordelijkheden, de omvang en de schatting van de schade
voortspruitend uit de niet-conformiteit, uit de gebreken, uit de slechte uitvoering van
de leveringen en/of werken van de medecontractant of met betrekking tot de schade
veroorzaakt door een ongeluk of elke andere omstandigheid, aan de installaties,
materiaal of goederen van de partijen, zullen deze onder voorbehoud van al hun
rechten en zonder enige nadelige erkentenis op eenzijdig verzoekschrift van de
meest diligente partij, een expert laten aanduiden door de Heer Voorzitter van de
Rechtbank van Koophandel te Brussel met als opdracht om binnen de kortst
mogelijke termijn :
- de niet-conformiteit, de gebreken of slechte uitvoering en de omstandigheden van
het ongeluk of de oorzaak van de schade te beschrijven;
- al de maatregelen voor te schrijven ten einde de voortgang of de hervatting binnen
de kortste termijn met zich mee te brengen van de prestaties die het voorwerp
uitmaken van de overeenkomst en ten einde een herhaling van de omstandigheden
van het ongeluk of de oorzaak van de schade te vermijden,
- de oorzaken en verantwoordelijkheden vast te stellen, over te gaan tot alle
vaststellingen en tot alle noodzakelijke monsternames;
- de geleden schade te beschrijven en te evalueren;
- over te gaan tot elke vaststelling of tot elke opzoeking welke nuttig is voor de
oplossing van het geschil tussen partijen.
De partijen komen nu reeds overeen dat de alzo aangeduide expert de toestemming
krijgt om hen op te roepen voor elke vergadering per telefax, telegram of e-mail mits
een termijn van 24 uren en verbinden er zich toe om alles in het werk te stellen
teneinde de opdracht van de expert zo snel mogelijk en in de beste omstandigheden
te laten verlopen, dit op straffe van schadevergoeding lastens de in gebreke blijvende
partij.

8. OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN DE RISICO'S
CSM wordt eigenaar van de leveringen en de prestaties 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
definitieve aanvaarding van de leveringen en/of de definitieve oplevering van de
prestaties en de werken. De medecontractant zal ten dien einde al de noodzakelijke
schikkingen treffen teneinde zijn leveringen en zijn werken in perfecte staat te
behouden en teneinde zijn werk te bewaken tot aan de definitieve oplevering.
9. AANVAARDING – OPLEVERING
9.1. Leveringen zonder prestaties van diensten, behoudens diegenen inherent
aan de levering.
De leveringen zullen het voorwerp uitmaken van een dubbele aanvaarding, de ene
een voorlopige, de andere een definitieve. Deze dubbele aanvaarding dient
tegensprekelijk en schriftelijk opgesteld te worden tussen partijen in aanwezigheid
van de Opdrachtgever en dit op vraag van de medecontractant:
- de voorlopige aanvaarding zal plaatshebben na de levering van de goederen op de
plaats en op het overeengekomen tijdstip en heeft uitsluitend betrekking op de
conformiteit wat betreft de kwantiteit. Elke andere niet-conformiteit, kan door CSM
ingeroepen worden tot op de dag van de definitieve oplevering;
- de definitieve aanvaarding zal plaatshebben één jaar na de voorlopige aanvaarding
en 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 leverancier zal hiervoor steeds verantwoordelijk blijven.

11. VERANTWOORDELIJKHEID – AANSPRAKELIJKHEID
11.1.De medecontractant neemt de totale verantwoordelijkheid op zich voor elke
schade die hij zou veroorzaken ofwel aan CSM ofwel aan derden als gevolg van of
naar aanleiding van de afsluiting of de uitvoering van huidige overeenkomst.
De medecontractant zal de bewaking verzekeren van zijn werkmateriaal en van de
leveringen en werken die hij zal uitgevoerd hebben.
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat CSM geen enkele verantwoordelijkheid op
zich neemt en bijgevolg zal de medecontractant CSM vrijwaren tegen elke eis
dienaangaande.
11.2.De medecontractant garandeert dat zijn leveringen en/of werken vrij zijn van elk
gebrek, o.a. van conceptie, van materie, van fabricatie, van montage, van
functionering en van gebruiksveiligheid, dit alles in het kader van de omstandigheden

9.2. Levering van diensten 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 tussen
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14. FACTURATIE, BETALINGEN EN EFFECTEN
14.1.Facturatie
Zullen enkel in aanmerking genomen worden de facturen die :
a) opgesteld zijn in drie exemplaren ;
b) melding maken van de referenties van de werf, van de bestelling en van de
documenten met betrekking tot de wijzigingen, onvoorziene prestaties of werken in
regie ;
c) vergezeld zijn van een gecumuleerde staat van uitvoering (en van een
tegensprekelijke opmeting indien de bestelling betrekking heeft op vermoedelijke
hoeveelheden) waarbij elke post van de bestelling hernomen wordt en die getekend
dient te zijn door de werfleider van CSM.
De ondertekening van werfbonnen houdt geen erkenning in van het verschuldigd
karakter van de vermelde prestaties en/of leveringen of aanvaarding van deze werken
en/of leveringen.
Er zal geen stilzwijgende aanvaarding zijn van de facturen.
Het verschuldigd karakter van de facturen zal pas komen vast te staan naar
aanleiding van de aanvaarding of definitieve oplevering en het opstellen van de
eindafrekening van de werken.

waarin ze gebruikt worden en die hij verklaart goed te kennen. Hij zal ten dien einde
aansprakelijk zijn voor zijn lichtste fout.
Hij zal ten dien einde eveneens gehouden zijn tot het vervangen of opnieuw in orde
zetten, en dit binnen de kortste tijd en op zijn kosten van alle leveringen en/of werken
die door CSM of de Opdrachtgever beschouwd worden als gebrekkig. Indien de
medecontractant in gebreke blijft dit te doen kan de gebrekkige levering of prestatie
hersteld of vervangen worden door CSM of door een derde aangeduid door CSM,
doch op kosten en risico’s van de medecontractant. Deze bepaling brengt geen
nadeel toe aan de andere rechten van CSM en o.a. aan haar recht om
schadevergoeding te vragen aan de medecontractant ter herstel van de opgelopen
schade.
11.3.Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de medecontractant de volledige
verantwoordelijkheid van CSM overneemt tav. de Opdrachtgever, dit zowel
gedurende de werken als tijdens en na de waarborgperiode.
De medecontractant gaat er dan ook mee akkoord dat zijn aansprakelijkheid voor de
werken tevens wordt beheerst door bepalingen betreffende aansprakelijkheid en
verantwoordelijkheid van CSM ten aanzien van directe en indirecte opdrachtgevers
en derden. De medecontractant treedt dan ook volledig in de plaats van CSM en
ondertekent alle verklaringen van afstand en alle waarborgen die van CSM worden
gevergd. De medecontractant is er ook toe gehouden zich te schikken naar elke
beslissing van de opdrachtgever aangaande de prestaties en/of leveringen van de
medecontractant.
11.4.T.a.v. CSM draagt de medecontractant in zijn hoedanigheid als “gekwalificeerd
specialist” (determinerende voorwaarde van de bestelling) de totale
verantwoordelijkheid zowel voor de conceptie als de uitvoering als het uiteindelijk
resultaat. De medecontractant zal aldus CSM dienen schadeloos te stellen voor elke
rechtstreekse of onrechtstreekse schade die deze laatste zou oplopen, dit voorzover
die schade rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met een in gebreke
blijven, hoe klein ook, van de medecontractant.
11.5.De medecontractant blijft verantwoordelijk voor de perfecte instandhouding van
zijn prestaties en/of geleverde materialen. Hij zal de risico’s dienaangaande ten zijnen
laste houden, dit overeenkomstig hetgeen voorzien is met de Opdrachtgever. De
medecontractant zal aldus alle daartoe nuttige schikkingen treffen.

14.2.Betalingen
De betalingen gedaan door CSM brengen geen enkel vermoeden met zich mee met
betrekking tot de kwaliteit of de conformiteit van de levering, noch van de kwaliteit of
de goede uitvoering van de prestaties. Zij kunnen niet beschouwd worden als een
aanvaarding van het geheel of een gedeelte van de levering noch als een in
ontvangstname van een geheel of een gedeelte van de prestaties.
Elke betaling dient beschouwd te worden als een voorschot aan te rekenen op de
regeling van de totale prijs in hoofdsom. Deze betaling vermindert generlei, en dit tot
de aanvaarding of definitieve oplevering, de verantwoordelijkheid van de
medecontractant.
Daarenboven bevrijdt die betaling de medecontractant niet van zijn verplichting tot
herstel, aanpassing of wijziging van elke levering of elke prestatie ten aanzien van
dewelke een gebrek zou vastgesteld worden.
De facturen zullen betaald worden, onder voorbehoud van alle rechten en zonder
enige nadelige erkentenis, binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van betaling
door CSM vanwege de Opdrachtgever.
Ten titel van waarborg voor de goede uitvoering door de medecontractant van zijn
verplichtingen, zal van elke factuur 10 % van het bedrag ingehouden worden. 50%
van deze inhouding zal betaald worden op 30 dagen einde maand van de voorlopige
oplevering. De overige 50 % van deze inhouding zal betaald worden op 30 dagen
einde maand van de definitieve oplevering.
In geval van stopzetting van de activiteiten van de medecontractant, van zijn
aanvraag tot gerechtelijk akkoord of van zijn faling, zal CSM van rechtswege
gerechtigd zijn het totaal van de inhoudingen te blijven inhouden tot na het verstrijken
van de 10-jarige aansprakelijkheidstermijn.
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat al de bedragen die verschuldigd zijn of zullen
zijn door CSM aan de medecontractant, van rechtswege gecompenseerd worden met
de bedragen, zelfs diegene die nog niet vaststaand en opeisbaar zijn, die de
medecontractant aan CSM 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. Ten dien einde wordt er
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 kan beschouwd worden vanwege CSM aan de verworven en
dus bestaande compensatie.
b) dat de betwisting van de vordering van CSM geen afbreuk kan doen aan de
overeengekomen compensatie die slechts door een definitieve gerechtelijke
beslissing, ofwel bevestigd ofwel met terugwerkende kracht vernietigd zal worden.

12. VERZEKERINGEN
De medecontractant zal zijn personeel verzekeren tegen alle arbeidsongevallen en
tegen de ongevallen op en van de weg naar het werk en dit voor een bedrag dat
minstens gelijk is aan de wettelijke verplichtingen.
De medecontractant zal een verzekeringspolis “Alle risico’s op de werf” afsluiten die
de schade dekt aan het werk en de burgerlijke verantwoordelijkheid ten overstaan
van al de deelnemers in de meest ruime zin, aan de uitvoering van de werken,
evenals ten overstaan van derden.
CSM behoudt zich het recht voor zich een kopij te laten overmaken van deze
verzekeringspolissen.
13. PRIJS VAN DE LEVERINGEN EN PRESTATIES
De overeengekomen prijs werd vastgesteld op basis van de door CSM gestelde
eisen, daarin begrepen de eisen aangaande de kwaliteit van de materialen en
aangaande de verwerking ervan overeenkomstig de regels van de kunst.
De prijs omvat alle leveringen en alle werken, met inbegrip van de bijkomende
leveringen en prestaties die noodzakelijk zijn voor de perfecte en volledige uitvoering
van de overeenkomst overeenkomstig de bepalingen van het lastenboek en huidige
overeenkomst.
Indien CSM onvoorziene leveringen of prestaties zou dienen te leveren als gevolg
van de handelswijze van de medecontractant, heeft CSM steeds het recht om deze
onvoorziene leveringen en/of prestaties aan de medecontractant aan te rekenen en in
mindering te brengen van de prijs.
De afgesproken prijs is forfaitair.
Teneinde een prijsverhoging te kunnen aanrekenen, zal de medecontractant verplicht
en voorafgaandelijk moeten beschikken over de goedkeuring daarvan door CSM. Die
goedkeuring kan enkel blijken uit een document van de hoofdverantwoordelijke van
CSM waaruit de aard van de bijkomende werken blijkt, hun prijs en hun invloed op de
overeengekomen prijs.
Deze bepaling geldt eveneens voor alle onvoorziene en/of bijkomende werken en
voor werken in regie.

14.3. Handelseffecten – endossement van de factuur – overdracht van
schuldvordering
Geen enkel handelseffect mag getrokken worden door de medecontractant op CSM,
geen enkele factuur mag geëndosseerd en geen enkele schuldvordering
overgedragen worden zonder de voorafgaandelijke toestemming van CSM.
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