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B E P EU R O PE

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1. Inleiding
Deze algemene voorwaarden maken een integrerend deel uit van de offerte met uitsluiting van alle
andere; ze hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de Klant, wat ook zijn eigen
bepalingen mogen zijn, en zullen noodzakelijk deel uitmaken van het contract voor zover er niet
schriftelijk en eenstemmig van afgeweken wordt.
2. Opstellen van het contract
2.1 Indien BEP EUROPE in de offerte een optietermijn heeft vastgelegd dan wordt het contract
slechts afgesloten als BEP EUROPE de geschreven bestelling van de Klant ontvangen heeft
voor de verstrijking van de genoemde termijn en op voorwaarde dat de Klant geen enkele
wijziging aan de offerte wil aanbrengen; indien BEP EUROPE geen optietermijn heeft
vastgesteld of indien de optietermijn verstreken is, wordt het contract slechts afgesloten nadat
BEP EUROPE de bestelling schriftelijk aanvaard heeft
Elke wijziging aan de offerte van BEP EUROPE zal slechts dan door haar als aanvaard worden
beschouwd in de mate dat de aanvaarding uitgedrukt is in de orderbevestiging.
2.2 Elke staat van bijkomende verrichtingen van BEP EUROPE, getekend door een afgevaardigde
van de Klant, geldt als bestelling hiervoor
2.3 Leveringstermijnen en leveringsschema’s in de offerte zijn niet-bindend tot schriftelijke
bevestiging.
2.4 De kenmerken die voorkomen in de catalogi en andere drukwerken betreffende het geleverde
materiaal zijn slechts bindend voor zover het contract er uitdrukkelijk naar verwijst .De
gegevensbetreffende de paklijst, gewicht en inhoudsbepaling zijn benaderend en niet bindend
voor BEP EUROPE tenzij ze dit uitdrukkelijk bepaalt.
2.5 Indien de uitvoering van het contract onderworpen is aan export of andere
overheidsgoedkeuring die door BEP EUROPE verkregen dienen te worden, zal de uitvoering
van het contract afhangen van het bekomen van deze goedkeuringen.
De verplichting om te leveren zal afhangen van het bekomen van de vereiste exportlicenties en
in zoverre er geen andere beperkingen zijn die in acht genomen moeten worden die hun
oorsprong vinden in het recht van België, de Europese unie of de Verenigde Staten van
Amerika.
3. Bestek, reglementen, normen en plannen
3.1 Voor zover ze er niet uitdrukkelijk van afwijkt, is de offerte uitsluitend gebaseerd op het bestek,
de plannen, specificaties en andere documenten toegevoegd aan de prijsaanvraag alsook op
de reglementen en normen die van kracht zijn op de afgiftedatum van deze offerte.
Elke latere wijziging van deze documenten en reglementen zal een eventuele prijs en of
termijnverandering met zich meebrengen in de mate van haar terugslag op de studies,
leveringen en werken van BEP EUROPE, die deel uitmaken van haar contract.
3.2 De Klant is de enige verantwoordelijke van het concept, van de plannen en de specificaties die
hij levert en zal er zelf en alleen de schadelijke gevolgen van dragen. Inzonderheid staat hij
borg voor BEP EUROPE, indien er van haar schadeloosstelling geëist wordt, in het kader van
haar Contract, in het geval van miskenning van een brevet of van elk ander intellectueel
eigendomsrecht.
3.3 De plannen, specificaties, beschrijvingen, berekeningen, foto's en andere documenten bij de
offerte gevoegd, die exclusief eigendom zijn van BEP EUROPE mogen slechts gebruikt worden
voor de waardering van haar offerte; ze mogen niet aan derden meegedeeld worden op straf
van schadevergoeding.
4

Prijs
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4.1 Prijzen zijn Ex Works, Ten Briele 6, 8200 Brugge (volgens de Incoterms in voege op datum van
de laatste offerte) zonder inbegrip van verpakking en alle lasten, heffingen en taksen die
betaalbaar zijn onder de geldende wetgeving.
4.2 De prijzen zijn zonder BTW berekend en gebaseerd op de laatste officiële indexcijfers van
lonen, sociale lasten en materiaal die nauwkeurig vermeld zijn in de offerte of die bij gebreke,
gepubliceerd zijn op de dag van de offerte. Zij zullen herzien worden volgens de formule
opgegeven in het contract.
Alle eventuele taksverhogingen, belastingen of welke andere openbare onderwerping ook,
zullen ten taste gelegd worden van de Klant, wat ook de wettelijke bepalingen mogen zijn.
4.3 Tenzij anders vermeld in de offerte, worden de prijzen uitgedrukt in EURO.
4.4 Indien in de offerte nauwkeurig vermeld staat dat de hele of deel van het Contract verbonden is
aan andere deviezen dan deze van de offerte, dan wordt de prijs ervan berekent op basis van
de koers van deze deviezen op de officiële markt op datum van de offerte. Elke wijziging van de
prijs van dit deel van het Contract ten gevolge van een afwijking van de genoemde koers met
meer da 5 procent voor de opstelling van het contract zal automatisch zijn weerslag hebben op
de prijs van het Contract voor eenzelfde bedrag. Wanneer, bij het sluiten van het contract, de
precieze keuze van de leveringen, uitgedrukt in een munt verschillend van deze van het
contract, overgelaten wordt aan de Klant, dan ze dezelfde 5% regel van toepassing zijn tot op
de dag van de keuze. Als de uitvoering van het contract wordt vertraagd door de klant gelden
dezelfde regels.
4.5 De prijzen van de offerte zijn gebaseerd op arbeid gepresteerd tijdens het uurrooster dat
normaal van kracht is bij BEP EUROPE. Meerprijzen als gevolg van door de Klant gevraagde
overuren, of werken op zaterdag en zondag, of bij nachtwerk, of op feestdagen, zullen hem
aangerekend worden volgens het officiële barema.
5

LEVERING
5.1 BEP EUROPE behoudt het recht van gesplitste leveringen.
5.2 Alle leveringen vinden plaats volgens de geldende Incoterms gepubliceerd op datum van de
laatste offerte.
5.3 De klant kan een levering niet weigeren op basis van immateriële verschillen.
5.4 De klant is verantwoordelijk voor het bekomen en de kosten van alle licenties en vergunningen
voor transport en import.
5.5 Alle leveringen gebeuren in overeenstemming met de wetgeving van de Europese Unie.
Afleiden in overtreding hiervan in verboden.
5.6 BEP EUROPE heeft een eigendomsvoorbehoud op de levering tot volledige betaling van de
klant. De klant zal de levering verzekeren tot aan de contractwaarde.

6

INSTALLATIE, REPARATIE EN ANDERE DIENSTEN.
Tenzij anders vermeld in de prijsaanvraag, veronderstelt de offerte dat aan de volgende voorwaarden
voldaan is:
6.1 Het Contract zal kunnen plaatsvinden in normale omstandigheden, tenzij de bij de prijsaanvraag
gevoegde documenten niet toelaten bepaalde hindernissen te voorzien;
6.2 Het Contract zal niet hoeven plaats te vinden in omstandigheden die ongezond, gevaarlijk of
tegenstrijdig zijn met de openbare orde zijn;
6.3 BEP EUROPE zal ter plaatse gratis kunnen beschikken over het nodige water, perslucht en de
elektriciteit voor het Contract;
6.4 Voor de start van de assemblage of installatie zal de klant op zijn kosten alle informatie over de
ligging van verborgen elektriciteits-, gas- en waterleidingen of vergelijkbare installaties alsook de
gegevens betreffende statische en ondergrondse condities, beschikbaar stellen;
6.5 De Klant zal BEP EUROPE toelaten gratis gesloten lokalen op de werf te betreden en te
gebruiken, om dusdanig haar materiaal en leveringen te kunnen beveiligen tegen diefstal en
beschadiging;
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6.6 De Klant zal het personeel van BEP EUROPE toelaten zijn sanitaire en andere installaties.
voorgeschreven door het Algemeen Reglement voor Arbeidsbeveiliging, te betreden;
6.7 De Klant zal op het terrein van het werk en op gelijk niveau, in een straal van 30 meter van de
plaats van bestemming, het materiaal lossen waarvan hij het plaatsen aan BEP EUROPE heeft
toevertrouwd;
6.8 BEP EUROPE moet geen enkel aandeel nemen in een pro-rata rekening of aan een
interbedrijvencomité;
6.9 De Klant neemt de coördinatie op zich van de werken op de werf zodat het Contract uitgevoerd
kan worden zonder hindernis of moeilijkheid; op dezelfde manier verzekert de Klant de
gezamenlijke veiligheid van de werf overeenkomstig het A.R.A.B.
6.10 De klant zal op eigen kosten het personeel van BEP EUROPE informeren betreffende de
bestaande veiligheidsvoorwaarden en gevaarlijke omstandigheden en zal iedere mogelijke
inspanning leveren om de veiligheid van ons personeel op de site te garanderen.
6.11 Indien één van deze voorwaarden niet vervuld is in de loop van de Contract, zullen de
prijzen en termijnen dienovereenkomstig aangepast worden.
6.12 In ieder geval moet de klant garanderen dat het BEP EUROPE personeel onmiddellijk na de
aankomst op de site met de werkzaamheden kan starten. Als de assemblage, installatie of
oplevering vertraagd wordt door omstandigheden waarvoor BEP EUROPE niet verantwoordelijk
is, zal de klant de kosten voor het wachten en enige bijkomende reiskosten van BEP EUROPE
of het assemblagepersoneel vergoeden.
7. Uitvoeringstermijn en boetes
7.1 De uitvoeringstermijn vermeldt in de offerte is ten titel van inlichting opgegeven. Hij zal definitief
bepaald worden en gangbaar zijn bij het sluiten van het contract in zoverre alle elementen,
nodig voor de uitvoering van de Contract, in bezit zijn van BEP EUROPE en dat bovendien het
eventueel voorziene voorschot of het openingsbericht van het documentair krediet door haar
ontvangen werd.
7.2 Indien de verwezenlijking van het Contract ingeschakeld moet worden in een algemene
planning, zal deze inschakeling eenstemmig bepaald worden bij de sluiting van het contract:
wijzigingen kunnen slechts gebeuren mits gezamenlijke overeenkomst.
7.3 Uitvoering van het contract volgens de overeengekomen leveringstermijn is afhankelijk van de
tijdige ontvangst door BEP EUROPE van alle documenten, nodige vergunningen en in het
bijzonder plannen die door de klant verstrekt dienen te worden, alsook het nakomen van de
betalingsvoorwaarden en andere verplichtingen van de klant. In zoverre deze voorwaarden niet
tijdig werden vervuld, zal de leveringstermijn overeenkomstig worden verlengd tenzij BEP
EUROPE verantwoordelijk zou zijn voor deze vertraging.
7.4 Elke door de Klant gevraagde wijziging op de uitvoeringsplannen, leveringsvoorwaarden of
andere contractvoorwaarden heeft of kan tot gevolg hebben - indien BEP EUROPE deze
aanvaardt - dat overeengekomen prijzen en termijnen veranderd worden om rekening te houden
met de financiële en technische gevolgen die eruit voortspruiten.
7.5 Overmacht: Elke partij zal gemachtigd zijn de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten in
zoverre de uitvoering belemmerd wordt of onredelijk wordt bezwaard door een of meerdere van
volgende omstandigheden, tenzij deze bekend waren bij het afsluiten van het contact: staking,
lock-out, onderbreking van de transporten, brand, overstroming, mobilisatie, oproeping,
opstand, algemeen tekort aan bevoorrading hetzij door grote schaarste, hetzij door de
onmogelijkheid het nodige materiaal in te voeren, rantsoenering van energietoevoer, slechte
weersomstandigheden, machinebreuk.
7.6 Geen enkele boete of schadeloosstelling kan door de Klant worden opgelegd indien ze niet in
het contract voorzien werd.
7.7 Wanneer een boete of schadeloosstelling in het contract voorzien is, zal de Klant er slechts
aanspraak op kunnen maken in zoverre
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7.7.1

dat de vertraging toe te schrijven is aan BEP EUROPE of aan haar leveranciers en dat
het niet gaat om een geval van overmacht
7.7.2 dat de Klant zijn eigen verplichtingen naleeft;
7.7.3 dat hij nadeel ondervonden heeft en hij BEP EUROPE een voorafgaande aanmaning
stuurde.
7.7.4 De klant een gedocumenteerd bewijs verschaft van het nadeel dat hij heeft ondervonden
7.8 Indien de uitvoering van het Contract vertraging heeft opgelopen door een feit waarvan de
verantwoordelijkheid niet bij BEP EUROPE berust, noch bij haar onderaannemers of
leveranciers zonder dat dit feit van toepassing is in de paragrafen 710. of 7.12. hierna, zal of
kan deze vertraging tot gevolg hebben de termijnen te verlengen binnen redelijke grenzen van
een uitvoering in normale omstandigheden en omwille van de verbintenissen die BEP EUROPE
of haar onderaannemers of haar leveranciers zouden kunnen aangegaan hebben voor andere
werken.
7.9 De Klant zal zich niet kunnen beroepen op zo'n termijnverlenging om het contract te verbreken
of zich elders te voorzien op rekening van BEP EUROPE. Indien deze vertraging langer dan 3
maand duurt en als het contract bepaalt dat de prijs van BEP EUROPE vast stond en niet te
herzien, zal BEP EUROPE. het recht hebben haar prijs te herzien, op het einde van het
Contract, op billijke wijze, met inachtneming van eventuele verhogingen van haar kostprijzen.
7.10 Indien de onverwachte gebeurtenissen zoals voorzien in paragraaf 7.5 hierboven, het voor
BEP EUROPE onmogelijk maken het Contract uit te voeren volgens de contractuele
voorwaarden, zal deze laatste hetzij een herziening van het contract kunnen voorstellen aan de
Klant, hetzij het contract kunnen verbreken op deze datum en volgens onderstaande
voorwaarden: alle werken die reeds uitgevoerd zijn op datum van de kennisgeving van de
storende gebeurtenis zullen door de Klant betaald worden op basis van de contractprijs; alle
kosten opgelopen door BEP EUROPE ten gevolge van de contractvernietiging, als ook deze
voor het sluiten van de werf, de terugname van haar materiaal, schadeloosstelling aan
leveranciers en onderaannemers.
7.11 Evenwel, indien zulke onverwachte gebeurtenissen slechts vertragingen van de uitvoering
van de Contract met zich zouden meebrengen, zal paragraaf 7.8. van toepassing zijn, tenzij de
Klant hierdoor zwaar benadeeld wordt; in zo'n geval zullen beide partijen gezamenlijk overleg
plegen om de gevolgen op billijke wijze te verzachten.
7.12 Indien de vertraging in de uitvoering van de Contract rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten
is aan de Klant of de personen met wie hij een contract gesloten heeft, dan zal de Klant BEP
EUROPE vergoeden voor de schade die ze zou geleden hebben.
7.13 In ieder geval, en dit geldt ook voor elke andere bepaling van deze verkoopsvoorwaarden,
zal BEP EUROPE nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden ten gunste van een andere partij
voor het verlies van productie, verlies van winst, gebruiksderving, verlies van contracten of
enige andere gevolgschade, economische schade of indirecte schade wat ook de oorzaak
moge zijn.
8. Onderaanneming - tussenkomst van derden
8.1 BEP EUROPE behoudt zich het recht voor een gedeelte of gehele Contract uit te besteden.
8.2 Indien BEP EUROPE niet zelf haar onderaannemer kiest of hem niet goedkeurt, zal zij haar
weigering rechtvaardigen; indien de Klant volhardt, zal BEP EUROPE geen enkele
verantwoordelijkheid op zich nemen noch wat deze keuze noch wat de uitbestede gedeelten
van het contract betreft.
8.3 Indien de keuze van een materiaal, in het Contract inbegrepen, niet aan de willekeur van BEP
EUROPE wordt gelaten en indien deze deze niet goedkeurt, zal ze haar weigering schriftelijk
rechtvaardigen. Indien de klant volhardt, zal BEP EUROPE slechts gehouden zijn aan de
waarborg en verbintenissen van de leverancier van dit materiaal ten opzichte van zichzelf en zal
de Klant alle gevolgen dragen die voortkomen uit zijn keuze.
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8.4 De Klant mag pas door een derde werken, die tot het Contract behoren, laten uitvoeren of
herstellen in geval van in gebreke blijven van BEP EUROPE en na aangetekende aanmaning,
die gedurende 2 weken zonder gevolg is gebleven.
9. Betalingen
9.1 De betalingen moeten 30 dagen na factuurdatum gebeuren op de rekening van BEP EUROPE
bij de financiële instelling op de factuur opgegeven. Het afgeven van een wissel stelt dus geen
wettige betaling voor. Elke factuur, niet betwist binnen de 20 dagen van haar uitreiking, wordt
beschouwd als aanvaard door de Klant. Betalingen zijn geldig indien BEP EUROPE vrij over de
fondsen kan beschikken.
9.2 In geval de betalingen niet gebeuren op de vastgestelde vervaldatums, zullen de verschuldigde
sommen van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning verhoogd worden, met een
interest berekend op basis van de rente betreffende achterstallige betalingen in
handelstransacties zoals bepaald door de federale overheidsdienst van België, verhoogd met
1%.
9.3 De voorschotten gestort door de Klant moeten in mindering gebracht worden van de prijs van
het contract en gelden niet ais borgsom.
9.4 Elke gedeeltelijke betaling van de Klant zal eerst in mindering gebracht worden van de intresten,
het eventueel saldo in mindering van de hoofdsom.
9.5 Bovendien zal, in geval van ongerechtvaardigd uitstel van betaling, het bedrag van de factuur
automatisch met 12% verhoogd worden met een minimum van 40 EUR voor de kosten van het
invorderen te dekken, twee weken na het versturen van een aanmaning die zonder gevolg
bleef.
9.6 Die Klant zal de betaling niet kunnen weigeren door een twistpunt aan te voeren dat niet
rechtstreeks betrekking zou hebben op de factuur, noch recht op retentie kunnen uitoefenen op
het onbetwistbaar deel van de factuur, indien de betwisting van de Klant op de factuur
betrekking heeft.
9.7 Indien het uitstel van betaling langer duurt dan twee weken na het verzenden van een
aanmaning, zal BEP EUROPE de uitvoering van haar Contract kunnen stopzetten ten laste van
de Klant en bovendien, per aangetekend schrijven aan de Klant, een termijn kunnen opleggen
bij afloop waarvan het contract rechtens afgesloten is. In beide hypothesen ontneemt de
beslissing van BEP EUROPE haar noch haar rechten bepaald in paragraaf 9.2, noch haar recht
op eventuele schadevergoedingen.
9.8 De betalingsmodaliteiten en termijnen in der minne geschikt of gerechtelijk overeengekomen
brengen geen enkele schuldvernieuwing met zich en benadelen niet de toepassing van
paragrafen 9.2. en 9.5
9.9 Elke tekortkoming aan een vervaldatum heeft automatisch de onmiddellijke opeisbaarheid van
de schuldig blijvende sommen tot gevolg.
9.10 In geval van betalingsvertraging van de Klant. is het uitdrukkelijk overeengekomen dat BEP
EUROPE op elk ogenblik het volle recht heeft zijn onbetwistbare schuldvorderingen op de Klant
te vereffenen zonder enige formaliteit, met al haar schulden t.a.v. deze laatste, zelfs de niet
vervallen schulden, op voorwaarde, in dit laatste geval, dat de vertraging van de Klant 90 dagen
bereikt en dat deze conventionele vereffening per aangetekend schrijven aan de Klant ter
kennis gegeven is.
9.11 In geval van vertraging van minstens 90 dagen, wanneer de bestelling een onderaanneming
omvat verbindt de Klant er zich toe zich niet te verzetten tegen een inzameling door BEP
EUROPE van haar onbetwistbare schuldvordering tegen de bouwheer.
9.12 BEP EUROPE behoudt de eigendom van de uitgevoerde werken en het door haar geleverde
materiaal tot bij de volledige betaling van de prijs zonder benadeling aan de eventuele
overdracht van risico's ten laste van de Klant.
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10. Verzekeringen - risico's
10.1 BEP EUROPE heeft een wettelijke verzekering aangegaan die de eventuele
arbeidsongevallen van haar personeel dekt alsmede de ongevallen op de weg van en naar het
werk. Deze verzekering bevat een afstand van verhaal ten voordele van de Klant voor zover in
diens polis een wederkerigheid bestaat ten voordele van BEP EUROPE
10.2 BEP EUROPE heeft een verzekering 'Burgerlijke Aansprakelijkheid’ aangegaan, zonder
afstand van verhaal, die de lichamelijke of materiële schade dekt veroorzaakt aan derden door
motorvoertuigen van BEP EUROPE.
10.3 BEP EUROPE heeft een verzekering "Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating" aangegaan
zonder afstand van verhaal die, tot een totaal bedrag van maximaal EUR 4.000.000, alle schade
dekt door BEP EUROPE veroorzaakt aan een derde of aan de Klant, voor een fout begaan
tijdens de uitvoering van de werken. Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat men geen
aanspraak zal kunnen maken op BEP EUROPE’s verantwoordelijkheid, per schadegeval, boven
dit bedrag.
10.4 Voor zover BEP EUROPE niet aansprakelijk gemaakt wordt, draagt de Klant de risico's die
betrekking hebben op de werken en goederen lijdelijk ter beschikking gesteld van BEP
EUROPE, zoals lokalen, toestellen, gereedschap en eveneens op de materialen nodig voor de
Contract en op het werkterrein geplaatst.
10.5 Iedere claim gemaakt ten laste van BEP EUROPE moet bona fide en redelijk zijn en mag
niet disproportioneel zijn in relatie tot de grootheid van het contract.

11. Proeven –oplevering
11.1 Proeven
11.1.1 Tenzij anders bepaald, zullen de proeven uitgevoerd worden volgens de Belgische
normen en reglementen en, indien een van de partijen het vraagt, onder toezicht van
een erkend zelfstandig organisme.
11.1.2 Die kosten van de proeven en andere controles die niet in het contract voorzien zijn.
zullen ten laste zijn en van de Klant.
11.1.3 Indien de klant zich niet laat vertegenwoordigen bij de proefnemingen voorzien in het
contract en waarvan hij ten minste 8 dagen tevoren verwittigd werd, zal hij het
Procesverbaal ervan niet kunnen betwisten.
11.2 Voorlopige oplevering
11.2.1 Op het einde van de, in het oorspronkelijk contract, beoogde werken zal BEP EUROPE
de Klant schriftelijk vragen binnen de veertien dagen over te gaan tot hun voorlopige
oplevering desondanks het bestaan van kleine onvolmaaktheden, herstelbaar tijdens de
waarborgperiode.
Bij gebrek aan antwoord van de Klant op dit verzoek, zal BEP EUROPE hem per
aangetekende brief uitnodigen er toe over te gaan binnen een nieuwe termijn van acht
dagen; na deze termijn zal hij verondersteld zijn akkoord te gaan met de voorlopige
oplevering op datum van het eerste verzoek.
11.2.2 De eventuele weigering van de Klant om over te gaan tot de voorlopige oplevering zal
officieel meegedeeld moeten worden, met de motieven, per aangetekende brief, voor de
afloop van de termijn van veertien dagen na de aanvraag tot oplevering.
11.2.3 Evenzo zal een eventuele weigering van de Klant om voorlopige oplevering te verlenen
officieel meegedeeld moeten worden met de motieven, per aangetekend schrijven
binnen de 8 dagen die volgen op de datum van het opleveringsonderzoek.
11.2.4 In geval de Klant weigert over te gaan tot de voorlopige oplevering of deze weigert te
geven, zal BEP EUROPE ofwel de redenen van weigering aannemen en opnieuw een
aanvraag voor oplevering doen na uitvoering van de gevraagde werken ofwel, mits
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minnelijke schikking, of bij gebreke, via gerechtelijke weg, de aanstelling verzoeken van
een deskundige, gelast met het onderzoeken van de gegrondheid van de motieven voor
de weigering en. eventueel, gelast met het preciseren van de uit te voeren werken.
11.2.5 De inbezitneming of de gebruikmaking van de hele of van een gedeelte van de Contract
door de Klant of door derden, zelfs voor de volledige afloop ervan geldt als voorlopige
oplevering voor de betrokken delen van de Contract.
11.2.6 Indien de werken van de Contract voltooid zijn en de Klant niet overgaat tot de
voorlopige oplevering omwille van rechtmatige motieven, buiten de aansprakelijkheid
van BEP EUROPE, zal men een tegenstrijdige gesteldheid van de plaats doen
uitvoeren, volgens de procedure bepaald in paragraaf 11.2.1.. Deze gesteldheid van de
plaats zal een overdracht van de risico's en van de bewaringskosten naar de Klant met
zich meebrengen. Op aanvraag van deze laatste, zal BEP EUROPE hem de te nemen
maatregelen aanwijzen voor het goede behoud van de installatie.
11.2.7 De procedure voorzien in paragraaf 9,2. zal toegepast worden op eik van de bijkomende
bestellingen.
11.3 Definitieve oplevering
11.3.1 Tenzij anders bepaald in het contract, wordt de definitieve oplevering zonder meer
verkregen bij afloop van de termijn van één jaar die ingaat op de dag van de voorlopige
oplevering.
11.3.2 Indien het contract voorziet dat BEP EUROPE de definitieve oplevering moet aanvragen,
zal de procedure weergegeven in paragraaf 9.2. toepasselijk zijn
12. Waarborgen
12.1 BEP EUROPE verbindt zich ertoe te verhelpen aan alle gebreken die de Contract aantasten
om haar overeenkomstig te maken met het contract, binnen de hierna beschreven grenzen.
12.2 Om in overweging genomen te worden, zei ieder bezwaar officieel schriftelijk gemeld
moeten worden aan BEP EUROPE, onmiddellijk na de vaststelling van het gebrek.
12.3 De verbintenis tot waarborg is slechts toepasslijk op de gebreken die zich zouden voordoen
tijdens de waarborgperiode. Indien de duur ervan niet vastgelegd is in het contract, zal de
waarborg één jaar duren, vanaf de datum van de voorlopige oplevering. Indien de voorlopige
oplevering verkregen werd ten gevolge van de inbezitneming of de gebruikmaking voorzien in
paragraaf 11.2.5 hierboven, is BEP EUROPE niet verplicht de beschadigingen te herstellen die
het gevolg zijn van deze inbezitneming of deze gebruikmaking.
12.4 De waarborg houdt in. naar keuze van BEP EUROPE ofwel de herstelling of de vervanging
van al of van een gedeelte van het door BEP EUROPE geleverde materiaal dat een gebrek
vertoont ofwel de uitvoering van de werken die als defect erkend zouden zijn. De vervangen of
herstelde stukken en de werken beoogd in deze paragraaf zijn gewaarborgd volgens dezelfde
modaliteiten en voorwaarden als deze van het oorspronkelijke werk en met dezelfde
vervaldatum. Die kosten die voortspruiten uit een ongerechtvaardigd beroep op de waarborg
zullen gefactureerd worden.
12.5 Zonder tekort te doen aan de schikkingen van paragrafen3.2, 8.2.en 8.3., slaan de
verplichtingen van BEP EUROPE slechts op de gebreken die zouden voorkomen bij de
voorgeschreven gebruiksomstandigheden en bij correcte aanwending. Zij zijn niet toepasselijk
voor de gebreken waarvan de oorzaak van latere datum is dan de inbezitneming door de Klant
of door derden, en meer bepaald in geval van normale slijtage, slecht onderhoud, ouderdom,
veranderingen en/of herstellingen uitgevoerd door de Klant of door derden.
12.6 BEP EUROPE zal slechts aansprakelijk zijn voor de waarborg zoals deze vermeld is in
huidig artikel, met uitsluiting van elke schadeloosstelling.
12.7 BEP EUROPE zal de pereniteit van de aangekochte stukken slechts garanderen in zoverre
ze deze garantie ook van zijn leveranciers krijgt. Enige verandering door de niet
beschikbaarheid van aangekochte delen, zal aan de klant gefactureerd worden
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Vervangen onderdelen worden de eigendom van BEP EUROPE.

13. Wederzijdse Inlichtingen – Correspondentie
13.1 Beide partijen verbinden zich ertoe elkaar wederzijds in te lichten over alle gebeurtenissen of
elementen die de veiligheid of de goede werking van de Contract kunnen belinvloeden.
13.2 De rechtmatige voorschriften van de Klant inzake veiligheid of coördinatie van de werken op
de werf kunnen slechts tegen BEP EUROPE ingebracht worden wanneer ze haar officieel en
schriftelijk ter kennis worden gebracht.
13.3 Tenzij anders overeengekomen, zal de correspondentie van BEP EUROPE slechts gelden,
indien geadresseerd aan de maatschappelijke zetel van de Klant en deze van de Klant aan het
adres vermeld in de offerte van BEP EUROPE.
13.4 Op elk gebied zal elke partij zich mogen beroepen op de tekortkomingen van de ander
behalve in geval van kennelijke kwade trouw.
14. Toepasselijk recht – betwistingen
14.1 De Belgische Wet alleen, is van toepassing.
14.2 Elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van huidig contract.
zal tot de exclusieve rechtsbevoegdheid horen van de Rechtbanken van en te Brugge.
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