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BETREFT: PRIJSOPGAVE –  EMISSIEMETINGEN OP 2 CREMATIE-OVENS 
 
 
Geachte heer Seynaeve, 
 
In antwoord op uw prijsverzoek hebben wij het genoegen u in bijlage onze opdrachtomschrijving alsook 
prijsopgave over te maken voor uitvoering van de betreffende emissiemetingen. 
 
Wij vertrouwen erop dat de inhoud van ons voorstel beantwoordt aan uw offertevraag.   
 
Indien u ter zake nog vragen of suggesties heeft, zijn wij steeds bereid om die met u te bespreken. 
 
In afwachting van uw beslissing verblijven wij, 
 
met oprechte hoogachting 

 
 
Cathy De Witte 
Manager Customer Services/Sales Air Monitoring Flanders 
 
e cathy.dewitte@sgs.com 

t +32 3 575 61 10 

 
 
Bijlagen: - offerte  
 - algemene voorwaarden 

 

mailto:cathy.dewitte@sgs.com
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1. PLAATS EN SITUERING VAN HET ONDERZOEK 
Het uitvoeren van emissiemetingen ten behoeve van uw firma gelegen te 8400  Oostende. 
 
Uitvoeringslocatie: Oostende, Grintweg 120 
 

2. MEETPUNTEN 
2 meetpunten, n.l. 2 ovens met gekoppelde filterinstallatie 
 

3. MEETPROGRAMMA 

Volgens gestandaardiseerde meetmethoden worden volgende parameters bepaald: 
 

MEETPROGRAMMA BASIS 
Parameter 

Aantal 
metingen 

Meetduur 
Homogeniteits- 

meting 

• Temperatuur  → varieert nvt 

• Debiet → varieert nvt 

• Statische Druk 1) → varieert nvt 

• Vocht → varieert nvt 

• O2 continu 1 6 uur A) 

• CO continu 1 1 uur A) 

• SO2 continu 1 1 uur A) 
• NOx continu 1 1 uur A) 
• Totaal Stof 2) 1 1 uur nvt 
• PCDD/PCDF 3) 1 6 uur nvt 
• Kwik Hg (stofvormig en vluchtig) 1 1 uur nvt 

 
 

MEETPROGRAMMA OPTIONEEL 
Parameter 

Aantal 
metingen 

Meetduur 
Homogeniteits- 

meting 

• Zware metalen (stofvormig en vluchtig) 
Cd, Tl, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn, Se, 
Pt 

1 1 uur 
 

nvt 

 
 1) Als debiet met pitotbuis gemeten. Indien wegens omstandigheden met bv. vleugelrad gemeten, 
  is er geen statische druk beschikbaar. 
 2) Detectiegrens bij 1 uur meten ca. 1 mg/Nm3. 
 3) Zoals vermeld in Vlarem II, dient de emissiemeting ter bepaling van de Polygechloreerde di-  

benzo-p-dioxines en –furanen, uitgevoerd te worden conform de norm EN-1948 1, 2 en 3. In 
deze norm wordt aangegeven, dat per campagne één campagne(field)blanco bepaald moet 
worden. Indien meerdere dagen achter elkaar gemeten wordt, dient er 1 x 3 dagen een blanco 
bepaald te worden. Hierbij wordt de volledige zuiverheid van het volledige monsternamesysteem 
gecontroleerd inclusief bemonsteringspatroon en filter. De campagnefieldblanco dient altijd  
geanalyseerd te worden. 
Wij nemen dus altijd verplicht de campagneblanco en zijn verplicht (cfr LNE-schrijven september  
2008, op aanvraag beschikbaar) deze te analyseren. 
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4. OPTIONEEL: HOMOGENITEITSMETING  “A)”  

Volgende is alleen van toepassing voor een meetsectie met een diameter ≥ 35 cm indien rond 
meetkanaal of een oppervlakte ≥ 0,1 m² indien rechthoekig meetkanaal : Conform de EN 15259 
norm, dient voor metingen die in principe in één punt worden uitgevoerd éénmalig (zolang het 
meetpunt en de aangesloten processen die de emissies voortbrengen niet veranderen) de 
homogeniteit van de meetsectie te worden aangetoond. Het gaat hier om metingen van gasvormige 
componenten zoals bv. continue metingen van o.a. O2, CO2, NOx, SO2, TOC en discontinue metingen 
van individuele componenten zoals HCl, HF, NH3, organische componenten VOC’s, ... 
 
Conform het compendium lucht van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), 
hoeft deze homogeniteitsmeting niet uitgevoerd te worden,  
   
→ indien het een gasgestookte stookinstallatie of stookinstallatie op gasolie betreft met een vermogen 
≤ 5MW (met uitzondering van atmosferische branders) 
   OF 
→ indien voldaan wordt aan alle onderstaande voorwaarden: 

• De meetsectie voldoet aan de afstandsregels voor stofgehaltebepaling en/of debietsmeting én 

• Met diameter tot maximaal 1,10 m indien een ronde schouw of een oppervlakte tot maximaal 
1 m² indien rechthoekig kanaal én 

• Er is slechts 1 bron aangesloten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. AANLEVEREN INFORMATIE MEETPUNT 

De metingen dienen uitgevoerd te worden conform de norm EN 15259. 
Hiervoor dienen wij van opdrachtgever informatie te ontvangen over de meetplaats, meetopeningen, 
meetlocatie etc. 
Hiervoor hebben wij een speciaal invulformulier voorhanden. Normaliter zal dat direct na uw 
offerteaanvraag toegezonden zijn en dienen wij dit ingevuld retour te ontvangen. Indien u dit formulier 
niet ontvangen heeft en niet retour aan ons gezonden, met als gevolg dat wij niet kunnen meten 
conform de norm, dan zal er in de rapportage een opmerking gemaakt kunnen worden. 
 
 
 
 

Indien de installatie niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet en de homogeniteitsmeting in 
het verleden nog niet werd uitgevoerd of de installatie veranderd is, dient u ofwel de 
homogeniteitsmeting te laten uitvoeren ofwel de bepaling van de gasvormige componenten 
telkens in raster te laten uitvoeren. 
 

• Wanneer u opteert voor een homogeniteitsmeting : indien uit de homogeniteitsmeting blijkt 
dat de meetsectie als homogeen kan beschouwd worden, betaalt u een éénmalige meerkost 
voor het uitvoeren van de homogeniteitsbepaling (zolang het meetpunt en de aangesloten 
processen die de emissies voortbrengen niet veranderen). 

• Wanneer u opteert voor een rastermeting of als de meetsectie niet als homogeen kan 
beschouwd worden :   in dit geval dient u bij elke meting rekening te houden met een meerprijs 
t.o.v. de basisprijs omwille van het meten in een raster. 
 
Wij adviseren om de voorkeur te geven aan een homogeniteitsmeting boven meten in raster 
aangezien dit in principe een éénmalige kost betekent. 
 
In onze basisprijs is de homogeniteits- en rastermeting niet opgenomen. 
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6. TOETSING AAN VLAREM 

Het is mogelijk om een toetsing aan de Vlarem in het meetrapport op te nemen. Hiervoor is het 
belangrijk dat u, de opdrachtgever, aan ons aanlevert: 
 

• de rubriek(en) uit de Vlarem I, II en III 

• vergunningsdatum 

• vermogen (indien van toepassing) 

• het toegepaste proces/procedé (indien van toepassing) 

• de van toepassing zijnde emissiegrenswaarden 
 

Indien dit niet of niet volledig wordt doorgegeven, kunnen wij niet toetsen aan de Vlarem. 
Indien u bovenstaande zaken niet weet, kunnen wij u hier bij van dienst zijn. Dit zal gebeuren op basis 
van uurtarief. 
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7. PRIJSOPGAVE                  €  EXCL .  BTW 

 

 
De totaalprijs voor het uitvoeren van het bovenvermelde onderzoeksprogramma – 
binnen de normale werktijden – bedraagt per meetcampagne  
  

• Basismeetprogramma op 2 meetpunten opeenvolgend uitvoerbaar 
inclusief één dioxinecampagneblanco 

8.300,00 

• Meerprijs optioneel meetprogramma op 2 meetpunten indien 
gecombineerd met basisprogramma 

1.727,90 

  
Homogeniteitsmeting/rastermeting  

• Rastermeting, prijs per meetpunt  203,85 

• Homogeniteitsmeting, prijs per meetpunt O2/CO/NOx/SO2 507,16 

  
Additionele kost per meetcampagne  

• Administratiekosten 27,25 

• Milieubijdrage ivm milieuheffingen vernietigen stalen 46,75 

• Toeslag energie, transport en grondstoffen*) 1,5% 

  
Optioneel:  

• Toetsing aan Vlarem, per meetpunt  27,25 

• Uitzoekwerk Vlaremeisen etc indien van toepassing, per uur 157,05 

• Hardcopy van rapport (standaard is enkel een PDF-versie per mail 
voorzien) 

 
27,25 

 

De factuur zal verzonden worden naar onderstaand facturatieadres. 
Gelieve ons te verwittigen indien dit NIET correct is. 

 

OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR CREMATORIUMBEHEER IN 

HET ARRONDISSEMENT OOSTENDE  

p.a. Vindictivelaan 1  

8400 OOSTENDE 
 

EMAIL: info@polderbos.be 
  

Mocht na facturatie blijken dat de door u bevestigde/bezorgde facturatiegegevens niet 
correct zijn, zal voor het opmaken van een nieuwe factuur een administratieve kost van 

24,80 euro aangerekend worden. 
  
  

 

 

 
We zijn er hierbij vanuit gegaan dat betreffende monsternames en metingen aansluitend/ 
opeenvolgend uitgevoerd kunnen worden. 
 
Geldigheidsduur 
Alle tarieven zijn uitgedrukt in EUR, excl. BTW en zijn geldig tot einde december 2023. 
Een voortijdige/tussentijdse tariefaanpassing is evenwel mogelijk bij omstandigheden die zich 
voordoen buiten de redelijke controle van SGS.  Deze prijsaanpassing zal rekening houden met de 
stijging van de nationale inflatie en andere elementen van de prijs zoals o.a. de kosten van energie, 
transport, reagentia, apparatuur, afvalverwerking, verbruiksmaterialen en de loonevolutie.  SGS zal 
deze becijferde tariefverhoging schriftelijk kenbaar maken (per e-mail) uiterlijk 15 kalenderdagen voor 
de toepassing hiervan. 
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*) Onze lokale en internationale samenleving wordt vandaag geconfronteerd met bijzonder grote 
kostenstijgingen als gevolg van de forse toename van de energie-, transport-, en grondstofprijzen. 
Ondanks al onze inspanning om de consumptie ervan te beperken, onze processen te rationaliseren 
en waar mogelijk ook te verduurzamen, stellen we helaas vast dat de kostenimpact erg hoog blijft.   
Helaas leidt deze toestand ons tot de noodzaak om hiervoor een meerkost aan te rekenen. Op de 
factuur zal een toeslag van 1,5% aangerekend worden. 
Vanwege de grote onzekerheid laten prijsontwikkelingen voor de nabije toekomst zich uitermate lastig 
voorspellen.  We houden dit nauwgezet in de gaten en zullen deze toestand op regelmatige tijdstippen 
herevalueren. 
 
 
 
SGS behoudt zich het recht, om na overleg, gemaakte kosten in rekening te brengen wanneer 
onverhoopt de metingen geen of deels doorgang kunnen vinden of de uitvoering wordt 
vertraagd waardoor de benodigde tijd wordt overschreden: 
 

ANNULERINGSKOSTEN: 

• Op afgesproken meetdag, indien technici nog niet vertrokken 
naar meetlocatie 

308,30 

• Op afgesproken meetdag, indien technici reeds vertrokken naar 
meetlocatie (aantal uren = base to base) 

308,30 + 
aantal manuren * 

81,60 

• 1 werkdag voor afgesproken meetdag 246,00 

• 2 werkdagen voor afgesproken meetdag 184,30 

• 3 werkdagen voor afgesproken meetdag 123,50 

  
WACHTUREN TER PLAATSE:  

• Per uur per technicus tijdens de meetdag 81,60 

 
Opmerkingen 
In bovenvermelde tarieven is alleen rekening gehouden met normale werktijden. In geval van tijden 
buiten deze normale werktijden, zullen op de manuren (dus niet op het totaalbedrag) toeslagen in 
rekening worden gebracht: 
Vroege en late shift (06.00 - 20.00 uur) Geen toeslag 
Nachtdienst              (20.00 - 06.00 uur) en zaterdagwerk +50% 
Zon- en feestdagen  +100% 
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8. FACTURATIE 
Facturatie zal plaatsvinden na levering rapport. 
 
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden alle SGS-facturen uitsluitend per e-mail in 
pdf-formaat ter beschikking gesteld van de opdrachtgever.   
Indien hiervoor specifieke mailadressen of mailboxen van toepassing zijn, vragen wij u ons 
hiervan tijdig in kennis te stellen.  In het ander geval zal de factuur gericht worden naar het 
mailadres zoals opgenomen in de hoofding van de offerte. 
Als u ons reeds eerder over het te gebruiken mailadres informeerde, hoeft u dit niet opnieuw te 
doen.  
 
Alle facturen van de opdrachtnemer zijn door de opdrachtgever contant betaalbaar. 
Bij laattijdige betaling is vanaf de 30ste dag na factuurdatum van rechtswege en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling, een interest verschuldigd, gelijk aan 12% per jaar. 
 

9. RAPPORTAGE 
Normaal gesproken zal het (concept)rapport u toegezonden worden binnen 20 werkdagen vanaf de 
laatste meetdag per email in PDF-formaat.  
Indien er in dit project ook analyses voorzien zijn, zijn wij ook afhankelijk van de analysetermijnen van 
het laboratorium. Wanneer ergens in het traject vertraging zou ontstaan, zullen wij het 
(concept)rapport zo snel als mogelijk u doen toekomen.  
 
Standaard vindt rapportage plaats in het Nederlands. Rapportage in Engels of Frans is mogelijk op 
aanvraag tegen een meerprijs. 
 
Standaard wordt het rapport enkel in PDF-formaat per mail bezorgd.  Het verkrijgen van een hardcopy 
is mogelijk op aanvraag tegen een meerprijs. 
 

10. PLAATSEN BESTELLING 
 

U KUNT UW BESTELLING/BESTELBON VERSTUREN NAAR: 

EMAIL: BE.ENVI.AIR@SGS.COM 

ONDER VERMELDING VAN HET OFFERTENUMMER 

 
 
Zodra wij uw bestelling hebben ontvangen zal onze planner contact met u opnemen voor 
uitvoeringsdata. 
 

11. BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN 
De opdrachtgever zal zorgdragen voor: 

• Het aanbrengen van geschikte meetopeningen alsook een goede en veilige bereikbaarheid van 
de meetlocatie. Bij stofmetingen PM2,5 en PM10 zijn groter afwijkende meetopeningen benodigd. 

• Het regelen van toegang tot de terreinen en het betreden van werkplaatsen 

• Het begeleiden van onze medewerkers op de site 

• Stroomvoorziening (220V en/of 380V, 5-polig) 

• Onze analyzers en bemonsteringsmateriaal zijn niet Ex-proof.  Als de metingen in een Ex-proof  
zone dienen uitgevoerd te worden, dient u dit tijdig aan te geven (bij offerte-aanvraag of vraag tot 
inplannen van de metingen) zodat wij kunnen nagaan wat de mogelijkheden zijn om de metingen 
alsnog op een veilige manier te kunnen laten doorgaan. 

mailto:BE.ENVI.AIR@SGS.COM
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• Indien de metingen doorlopen zonder aanwezigheid van onze technicus, een veilig toezicht op 
onze meetapparatuur. Diefstal of beschadiging zal in rekening gebracht worden. 

• De metingen dienen uitgevoerd te worden onder representatieve procesomstandigheden. 
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het regelen van representatieve procesomstandigheden 
op het moment dat de metingen worden uitgevoerd. 
 

12. ERKENNINGEN & ACCREDITATIES 
Het merendeel van onze monstername-, analyse- en attestatiediensten zijn: 

• Erkend door de bevoegde regionale en/of federale overheden 

• Geaccrediteerd op basis van de internationale norm ISO 17025 

• VCA** gecertificeerd 
 
De gedetailleerde inhoud van deze accreditaties is online consulteerbaar via: 
BELAC: http://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/labotesting/scope_pdf/005-TEST.pdf  
RvA: www.rva.nl (instelling L en registratie 092) 
Onze erkenningen zijn te consulteren via: 
https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/erkende_laboratoria_lucht_0.pdf 
https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/pakketten_lucht_VLAREL.pdf 
 
Elke verklaring, anders dan de analyseresultaten (zoals conformiteitsverklaringen, opinies 
en interpretaties,…), valt niet binnen het toepassingsgebied van de ISO 17025 accreditatie. 
 

13. PROFESSIONELE GEDRAG- & INTEGRITEITSCODE 
Integriteit ligt aan de basis van alle activiteiten van de SGS-groep en loopt permanent als een rode 
draad door onze dienstverlening. Deze regels gelden strikt voor alle medewerkers van de SGS-groep 
wereldwijd. De integrale inhoud van dit  
https://www.sgs.com/en/our-company/compliance-and-integrity/integrity-at-sgs 
 

14. BELEID INZAKE DUURZAAMHEID  
Voor SGS is het essentieel om duurzaamheid aan te grijpen als een positieve uitdaging; nl. een bron 
van continue (zelf)evaluatie, innovatie en optimalisatie. Dit SGS-beleid tesamen met het 
duurzaamheidsrapport is te lezen op  
https://www.sgs.com/-/media/global/documents/brochures/corporate-sustainability/sgs-2018-
corporate-sustainability-report.pdf 
 

15. COMMERCIËLE INITIATIEVEN VANWEGE SGS 
Wij informeren u dat via deze door u aangevraagde offerte tussen u en SGS een commerciële relatie 
ontstaat. SGS meent een gerechtvaardigd belang te hebben om u in het kader van deze commerciële 
relatie van tijd tot tijd per e-mail te benaderen met informatie over aanverwante producten en diensten. 
Mocht u dit niet wensen dan kan u te allen tijde met een e-mailbericht aan be.environment@sgs.com  
aangeven dat u deze boodschappen niet (meer) wenst te ontvangen. 
 

16. ALGEMENE VOORWAARDEN 
Alle opdrachten worden uitsluitend en integraal uitgevoerd volgens onze hierna vermelde Algemene 
Voorwaarden. 
 
 

http://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/labotesting/scope_pdf/005-TEST.pdf
http://www.rva.nl/
https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/erkende_laboratoria_lucht_0.pdf
https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/pakketten_lucht_VLAREL.pdf
mailto:be.environment@sgs.com
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 Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland vzw  
Maatschappelijke zetel: Markgravestraat 12, 2000 Antwerpen  

Tel. 03 232 22 19, fax. 03 233 64 42 
 Info@voka.be, www.kvkaw.voka.be  
BE 0406.696.056 |RPR: Antwerpen 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR B2B (NIET-CONSUMENTEN) VAN DE AFDELING "ONAFHANKELIJKE 

GOEDERENCONTROLEURS EN LABORATORIA" 

aangesloten bij Voka - Kamer van Koophandel en Nijverheid van Antwerpen-Waasland VZW goedgekeurd 

door hun Bestuur op datum van 24 juni 2020 

1. Toepassingsgebied en bindende kracht van de Algemene Voorwaarden 

1.1. Opdrachten en bestellingen voor werken, diensten en leveringen (hierna de "Opdrachten") worden door elke onderneming 

die lid is van de hogergenoemde Kamer van Koophandel (hierna de “Opdrachtnemer") slechts aanvaard en uitgevoerd op grond 

van een overeenkomst gesloten onder deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”), tenzij er door middel van een 

schriftelijke overeenkomst met de Opdrachtnemer uitdrukkelijk van wordt afgeweken. Indien de partijen voor één of meer 

welbepaalde Opdrachten uitdrukkelijk en schriftelijk afwijken van deze voorwaarden of van een gedeelte daarvan, blijven deze 

Algemene Voorwaarden tussen partijen van kracht voor de overige bepalingen en voor de vorige of latere offertes, Opdrachten 

en overeenkomsten. 

1.2. Deze Algemene Voorwaarden worden geacht te zijn gekend en aanvaard door eenieder die Opdrachten verleent aan de 

Opdrachtnemer (hierna de “Opdrachtgever”), onder verzaking aan de eigen algemene voorwaarden, en worden geacht, 

onverminderd artikel 1.4, het geheel van de zakelijke relaties tussen partijen te beheersen, niet enkel voor wat betreft de 

Opdracht bij gelegenheid waarvan de Algemene Voorwaarden worden medegedeeld, doch ook voor alle latere offertes, 

Opdrachten en overeenkomsten. 

1.3. Zij gelden voor alle prestaties die aan de Opdrachtnemer worden opgedragen en door de Opdrachtnemer zijn aanvaard, 

waaronder, doch zonder dat deze opsomming beperkend is, werkzaamheden zoals inspectie, analyse, verificatie en 

aanverwante diensten en producten, en de daarop betrekking hebbende documenten door de Opdrachtnemer opgesteld als 

resultaat van diens werkzaamheden, ongeacht de benaming verslag, rapport, certificaat, attest, e.d.m. (hierna de “Verslagen”) . 

1.4. Onverminderd artikel 1.1 tot en met artikel 1.3 kunnen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever bijzondere voorwaarden 

overeenkomen die meer specifiek de prestaties die aan de Opdrachtnemer worden opgedragen bepalen en deze Algemene 

Voorwaarden aanvullen (hierna de “Bijzondere Voorwaarden”). Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden strijdig is 

met een bepaling van de Bijzondere Voorwaarden heeft de bepaling van de Bijzondere Voorwaarden voorrang. 

1.5. Alle beperkingen aan de inhoud van de verbintenissen of aan de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer worden mede 

bedongen ten gunste van de organen, aangestelden, agenten en onderaannemers van de Opdrachtnemer en de andere 

rechtspersonen van dezelfde groep. 

2. Omvang van de Opdracht 

De aanvaarding van een Opdracht door de Opdrachtnemer verbindt de Opdrachtnemer uitsluitend tot die Opdracht en verbindt 

hem niet om volgende Opdrachten te aanvaarden noch om volgende Opdrachten aan dezelfde Algemene en/of Bijzondere 

Voorwaarden (waaronder de prijs) uit te voeren, tenzij de Bijzondere Voorwaarden van de eerdere overeenkomst uitdrukkelijk 

anders bepalen. 

3. Inhoud en modaliteiten van de verbintenis van de Opdrachtnemer 

3.1. Toepasselijke specificaties 

De Opdrachtnemer zal het werk uitvoeren met alle redelijke zorg en vaardigheid en in overeenstemming met de 

overeengekomen Opdracht en/of de specifieke instructies overeengekomen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Indien 

dergelijke instructies ontbreken zal de Opdrachtnemer handelen conform (i) de relevante handelsgewoonten, -gebruiken of -

praktijken; en/of (ii) de methoden die volgens de Opdrachtnemer geschikt zijn op basis van technische, operationele en/of 

financiële motieven. 

3.2. Documenten 

http://www.kvkaw.voka.be/


 

Pagina 10 van 15 
 

Documenten die de Opdrachtnemer zou ontvangen betreffende de rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en derden of 

andere documenten van derden, zoals (kopieën van) koop- of aannemingscontracten, kredietbrieven, transportdocumenten 

enz., worden enkel beschouwd als informatie zonder de omvang van de diensten of verplichtingen, zoals overeengekomen 

tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer of bepaald volgens artikel 3.1 hierboven, uit te breiden of te beperken. 

3.3. Uitbesteding van Opdrachten 

De Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid om, al dan niet op verzoek van de Opdrachtgever, voor rekening van de 

Opdrachtgever een overeenkomst te sluiten met een derde tot uitvoering van de Opdracht. 

3.4. Opschorting uitvoering 

De verplichtingen van de Opdrachtnemer zijn van rechtswege opgeschort zolang de Opdrachtgever de verplichtingen krachtens 

artikel 4 niet nakomt. Zij kunnen ook worden opgeschort zonder ingebrekestelling indien de Opdrachtgever een achterstand 

heeft in de betaling aan de Opdrachtnemer, ongeacht of deze betaling op dezelfde of een andere Opdracht betrekking heeft, of 

een andere verplichting jegens de Opdrachtnemer niet nakomt. 

De Opdrachtnemer kan de uitvoering van de Opdracht afhankelijk stellen van voorafgaande betaling van de prijs en kosten, ook 

voor Opdrachten waarover reeds een overeenkomst is gesloten die dit niet bepaalt, indien de Opdrachtgever het voorwerp 

uitmaakt van een beslag of insolventieprocedure, inbegrepen een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie, of een of meerdere 

ondernemingsactiviteiten stopzet. 

Deze opschorting kan niet enkel inhouden dat er geen nieuwe prestaties meer worden verricht, maar ook dat de toelating tot het 

verleende gebruik van door de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, data of Verslagen wordt opgeschort.  

3.5. Bewaring stalen 

De Opdrachtnemer is niet gehouden tot de bewaring van stalen, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen en dan slechts 

gedurende de overeengekomen termijn. Bij gebrek aan dergelijke overeengekomen bewaartermijn is de Opdrachtnemer 

gerechtigd de stalen te vernietigen of te laten vernietigen. 

3.6. Inhoud en draagwijdte van de Verslagen 

De Verslagen worden opgesteld op basis van (i) de modellen van de Opdrachtnemer en (ii) de feiten, omstandigheden, 

documenten en/of stalen geleverd door of in naam van de Opdrachtgever dan wel redelijkerwijze door de Opdrachtnemer 

vastgesteld op het ogenblik van de interventie en (iii) binnen de overeengekomen grenzen bepaald door artikel 3.1. De 

Opdrachtnemer is niet verplicht om te verwijzen naar of Verslag uit te brengen over feiten of omstandigheden die vallen buiten 

de overeengekomen Opdracht. Een eventuele actualisatie van een Verslag behoort niet tot de Opdracht en veronderstelt dat er 

daartoe een bijkomende Opdracht is overeengekomen. 

De Verslagen die worden opgesteld naar aanleiding van de analyse van stalen bevatten alleen de mening van de 

Opdrachtnemer over deze stalen en niet over het lot waaruit deze stalen afkomstig zijn. 

Indien de Opdrachtnemer getuige is van een analyse van stalen bij de Opdrachtgever of bij een derde is de Opdracht van de 

Opdrachtnemer beperkt tot bevestiging dat het desbetreffende staal is geanalyseerd en strekt de Opdracht zich niet uit tot o.m. 

de nauwkeurigheid van analyses, resultaten of gebruikte apparatuur. 

De Opdrachtnemer is noch jegens de Opdrachtgever noch jegens derden aansprakelijk voor onjuistheden in de mededelingen 

of Verslagen die veroorzaakt zijn door de onjuistheid, de onduidelijkheid of het misleidend karakter van de informatie gegeven 

aan de Opdrachtnemer. 

3.7. Gebruik van de Verslagen door de Opdrachtgever 

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen worden de Verslagen steeds uitsluitend aan de Opdrachtgever zelf geadresseerd en 

zijn niet gericht aan derden. Het is enkel de eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om te beslissen of er omwille van 

de gedane vaststellingen al dan niet handelingen mogen of moeten worden gesteld. 

Indien de Opdrachtgever een Verslag ter kennis laat komen van een derde, dient dit steeds in zijn geheel te worden 

weergegeven en mag dit enkel in de context ervan worden voorgelegd en niet voorgesteld als een verklaring van de 

Opdrachtnemer aan die derde. 

De Opdrachtnemer is noch jegens de Opdrachtgever noch jegens derden aansprakelijk voor de handelingen die door de 

Opdrachtgever of door derden op basis van de Verslagen werden gesteld of nagelaten. 

3.8. Draagwijdte verbintenis Opdrachtnemer 
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De verbintenis van de Opdrachtnemer tot uitvoering van de prestatie is een inspanningsverbintenis en is beperkt door de 

beperkingen eigen aan het voorwerp van de Opdracht, de beperkingen opgelegd door een autoriteit van wie redeli jkerwijze mag 

worden aangenomen dat zij bevoegd is, en de beperkingen die het gevolg zijn van een gebeurtenis waarover de 

Opdrachtnemer geen redelijke controle heeft. De Opdrachtnemer kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de gehele 

of gedeeltelijke niet-uitvoering van zijn Opdracht ten gevolge van een van deze beperkingen of gebeurtenissen, met inbegrip 

van verzuim van de Opdrachtgever om te voldoen aan zijn eigen verplichtingen onder de overeenkomst (met inbegrip van deze 

Algemene Voorwaarden). 

De Opdrachtnemer treedt niet op als verzekeraar, noch als zekerheidssteller met betrekking tot eigenschappen van de 

producten, diensten, data, processen of activiteiten van de Opdrachtgever waarop de diensten betrekking hebben.  

3.9. Risico-overgang 

Indien de overeenkomst een levering van goederen door de Opdrachtnemer inhoudt, geschiedt de bewaring van die goederen 

in afwachting van de levering of de afhaling op risico van de Opdrachtgever. Het risico betreffende die goederen gaat over op 

de Opdrachtgever Ex Works (Incoterms 2020), ongeacht of de eigendom voorbehouden blijft of niet. 

3.10. Aansprakelijkheidsbeperking 

Onverminderd de bepalingen van dwingend recht en openbare orde is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer – ook voor 

vrijwaringsvorderingen – voor welkdanige fout ook beperkt tot de schade waarvan de Opdrachtgever bewijst dat zij (i) 

veroorzaakt is door een fout van de Opdrachtnemer in de uitvoering van zijn verbintenissen binnen de draagwijdte die zij 

volgens de overeenkomst hebben, (ii) een zware fout uitmaakt en (iii) een rechtstreeks gevolg is van die zware fout, met 

uitsluiting van onrechtstreeks verlies, winstderving of gevolgschade. Deze aansprakelijkheid is bovendien per Opdracht beperk t 

tot tien (10) maal het voor de uitvoering van de Opdracht gefactureerde bedrag met een maximum van dertigduizend (30.000) 

euro. 

3.11. Rechtsverval 

De Opdrachtgever kan de Opdrachtnemer slechts aanspreken wegens niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de Opdracht 

indien de Opdrachtgever schriftelijk en gemotiveerd een klacht indient: 

(a) binnen de dertig (30) dagen nadat de niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering werd ontdekt of redelijkerwijze kon worden 

ontdekt; en 

(b) binnen de drie (3) maanden na (i) de datum van de uitvoering van de Opdracht die aanleiding geeft tot de klacht; of (ii) de 

datum waarop de Opdracht had moeten zijn uitgevoerd, in het geval van een beweerde niet-uitvoering. 

Beide termijnen zijn cumulatief van toepassing. 

3.12. Verjaring 

Elke aanspraak van de Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer verjaart door verloop van één (1) jaar na het feit waarop de 

aanspraak wordt gegrond. Indien er tijdig een klacht werd ingediend overeenkomstig artikel 3.11 loopt deze termijn vanaf de 

verzending van die klacht. 

4. Verplichtingen van de Opdrachtgever in verband met de uitvoering van de Opdracht 

4.1. Informatieplicht voor de uitvoering van de Opdracht 

De Opdrachtgever dient tijdig en schriftelijk aan de Opdrachtnemer volledige en duidelijke instructies en mededelingen met 

betrekking tot de Opdracht te bezorgen. De Opdrachtgever staat jegens de Opdrachtnemer in voor de juistheid en volledigheid 

van alle instructies en mededelingen. De Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer vooraf in kennis stellen van alle gekende, reële 

of mogelijke gevaren in verband met een Opdracht of de stalen of de proeven, met inbegrip van bijvoorbeeld het risico op 

straling, toxische, schadelijke of explosieve elementen of materialen, milieuvervuiling of gif.  

4.2. Vergunningen 

De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de Opdrachtnemer de beschikking krijgt over alle toelatingen noodzakelijk voor de 

uitvoering van de Opdracht, waaronder voor het betreden van de plaatsen, met uitzondering van de vergunningen waarover de 

Opdrachtnemer uit hoofde van haar werkzaamheid wordt geacht te beschikken. 

4.3. Obstakels of onderbrekingen 

De Opdrachtgever moet alle noodzakelijke stappen ondernemen om obstakels voor of onderbrekingen in verband met de 

uitvoering van de Opdracht te voorkomen of te herstellen. 
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4.4. Maatregelen en faciliteiten 

De Opdrachtgever zal alle maatregelen nemen en de werknemers van de Opdrachtnemer alle noodzakelijke faciliteiten geven 

zodat zij hun Opdrachten degelijk, verantwoordelijk en veilig kunnen uitvoeren. 

4.5. Speciale uitrustingen en personeel 

De Opdrachtgever moet, indien vereist, speciale uitrustingen en personeel ter beschikking stellen die noodzakelijk zijn voor de 

uitvoering van de diensten. Enkel de Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van alle technische hulpmiddelen die 

geen eigendom zijn van de Opdrachtnemer. 

4.6. Opslag materiaal Opdrachtnemer 

De Opdrachtgever zal zorg dragen voor het opslaan van het aan de Opdrachtnemer toebehorende materiaal en wel op een 

aangepaste, adequate en afgesloten plaats of – indien deze materialen worden opgeslagen in een inrichting van de 

Opdrachtnemer op de terreinen van de Opdrachtgever – instaan voor de bewaking ervan. 

5. Prijs, modaliteiten, betaling en zekerheden 

5.1. Bepaling van de prijs 

Tenzij de prijs uitdrukkelijk werd overeengekomen voor een of meer bepaalde Opdrachten, wordt deze voor elke Opdracht 

bepaald volgens het op dat ogenblik geldende standaardtarief van de Opdrachtnemer voor dergelijke Opdracht, en onder 

voorbehoud van aanpassing volgens de herzieningsbedingen in de Bijzondere Voorwaarden en eventuele belastingswijzigingen 

tijdens de duur van de Opdracht. 

Niet inbegrepen in de basisprijs en dus het voorwerp van een meerprijs of meerfacturatie zijn: 

(a) de op de Opdracht of uitvoering ervan betrekking hebbende Belgische of buitenlandse belastingen (zoals bijvoorbeeld maar 

niet beperkt tot B.T.W.), retributies, (bron-)heffingen en alle daaraan gerelateerde verplichtingen (hierna de “Belasting(en)”). Alle 

betalingen door de Opdrachtgever geschieden zonder enige inhouding qua Belastingen tenzij zulke inhouding vereist is op 

basis van het toepasselijke recht dan wel een toepasselijk dubbelbelastingverdrag. De Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer op 

eerste verzoek de documenten en documentatie overmaken waarop, in voorkomend geval, zulke inhouding is gebaseerd. De 

Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zullen alles in het werk stellen en elkaar helpen om een terugbetaling van de verrichtte 

inhouding te bekomen. Elke gerestitueerde Belasting zal terugbetaald worden aan wie het behoort;  

(b) de meerkost wegens bijzondere omstandigheden bij de uitvoering van de Opdracht welke niet in de overeenkomst zijn 

vermeld; 

(c) de meerprijs voor de uitvoering van prestaties buiten de normale werktijd, zoals bijvoorbeeld op zater-, zon- en feestdagen; 

(d) de kost voor door de Opdrachtgever veroorzaakte wachttijden; en 

(e) in verband met de stalen (i) de bewaringskosten (opslagvergoeding) indien bewaring is overeengekomen, (ii) de 

behandelings- en vrachtvergoeding indien de stalen worden teruggestuurd, en (iii) de kosten van vernietiging tenzij deze reeds 

in de prijs is begrepen. 

5.2. Vergoeding bij gebrek aan volledige uitvoering van de Opdracht 

Indien door een gebeurtenis waarover de Opdrachtnemer redelijkerwijze geen controle heeft, met inbegrip van verzuim van de 

Opdrachtgever om te voldoen aan zijn eigen verplichtingen onder de overeenkomst, de beoogde dienst of een deel ervan niet 

kan worden geleverd, heeft de Opdrachtnemer toch recht op betaling van (i) het bedrag van alle niet-recupereerbare uitgaven 

opgelopen door de Opdrachtnemer; en (ii) het deel van de overeengekomen vergoeding in verhouding tot de reëel uitgevoerde 

diensten. 

5.3. Betalingsmodaliteiten - opeisbaarheid 

Alle facturen van de Opdrachtnemer dienen door de Opdrachtgever zonder uitstel te worden betaald, tenzij uitdrukkelijk een 

betalingstermijn is toegekend. De niet-tijdige betaling van een van de schulden doet de termijn voor de betaling van alle andere 

schulden vervallen en maakt deze onmiddellijk opeisbaar. 

5.4. Rechten Opdrachtnemer bij gebrek aan tijdige betaling 

Bij niet-betaling op de dertigste dag na factuurdatum is er vanaf die dag van rechtswege en zonder voorafgaande 

ingebrekestelling bijkomend verschuldigd: 
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(a) verwijlrente aan de rentevoet zoals bepaald door de wetgeving ter uitvoering van de Richtlijn Betalingsachterstand bij 

Handelstransacties; 

(b) een vaste vergoeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten gelijk aan tien percent (10%) van het gefactureerde 

bedrag, met een minimum van vijftig (50) euro; en 

(c) een redelijke schadeloosstelling voor alle andere invorderingskosten welke dat vaste bedrag te boven gaan en die ontstaan 

zijn door de laattijdige betaling, hierin begrepen de rechtsplegingvergoeding overeenkomstig de bepalingen van het 

procesrecht. 

5.5. Eigendomsvoorbehoud 

Indien de overeenkomst een levering van goederen door de Opdrachtnemer inhoudt, blijven de goederen eigendom van de 

Opdrachtnemer tot volledige betaling van de prijs van die goederen en alle accessoria en van alle andere opeisbare schulden 

van de Opdrachtgever. 

5.6. Samenloop 

In geval van faillissement van de Opdrachtgever of elke andere vorm van ontstaan van samenloop van de schuldeisers van de 

Opdrachtgever, is de Opdrachtnemer bevoegd alle lopende overeenkomsten met de Opdrachtgever vervroegd af te rekenen op 

die datum en in schuldvergelijking te brengen. 

5.7. Pand op schuldvorderingen 

Tot zekerheid van de betaling van bestaande en toekomstige schulden jegens de Opdrachtnemer geeft de Opdrachtgever de 

bestaande en toekomstige schuldvorderingen op derden in pand aan de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer is bevoegd over te 

gaan tot kennisgeving van deze inpandgeving aan de schuldenaar van de in pand gegeven schuldvordering, maar zal zich 

onthouden van de uitoefening van die bevoegdheid zolang er geen betalingsachterstand is door de Opdrachtgever. 

6. Andere verplichtingen van de Opdrachtgever 

6.1. Subsidiariteit 

Elke aanspraak die de Opdrachtgever zou hebben jegens de Opdrachtnemer wegens de uitvoering of niet-uitvoering van de 

Opdracht door de Opdrachtnemer is subsidiair aan de – contractuele en wettelijke – aanspraken van de Opdrachtgever jegens 

derden in verband met de goederen, data, diensten of activiteiten waarop de Opdracht betrekking heeft. De Opdrachtgever 

verbindt er zich dan ook toe eerst die rechten jegens die derden uit te oefenen en zijn overeenstemmende verplichtingen na te 

komen. 

6.2. Vrijwaring 

De Opdrachtgever verbindt zich ertoe de Opdrachtnemer te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden jegens de 

Opdrachtnemer ten gevolge van een handeling of nalatigheid van de Opdrachtgever. Dit betreft ook aanspraken van derden die 

erop worden gegrond dat de Opdrachtnemer intellectuele rechten van die derde zou hebben geschonden door het gebruik van 

de informatie die door de Opdrachtgever is verschaft. 

De Opdrachtgever verbindt zich ertoe de Opdrachtnemer te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden jegens de 

Opdrachtnemer in verband met de Verslagen opgemaakt door de Opdrachtnemer en gericht aan de Opdrachtgever. 

6.3. Merk/logo van de Opdrachtnemer 

Het is de Opdrachtgever verboden een merk of logo van de Opdrachtnemer aan te brengen, te gebruiken of te kopiëren, tenzij 

dit voorafgaand door de Opdrachtnemer schriftelijk werd toegestaan en met strikt respect van de daarbij door Opdrachtnemer 

opgelegde voorwaarden. Ingeval van een kopie dient het merk en/of logo op het geheel van documenten aangebracht te zijn 

waarop het door de Opdrachtnemer zelf is aangebracht. 

6.4. Audit 

De Opdrachtgever, of een derde die namens hem handelt, mag in geen geval een audit uitvoeren bij de Opdrachtnemer, tenzij 

deze audit en de reikwijdte ervan schriftelijk worden overeengekomen en aanvaard door de Opdrachtnemer. Elke audit dient in 

ieder geval te gebeuren in aanwezigheid van het personeel van de Opdrachtnemer en uitsluitend betrekking te hebben op 

informatie die rechtstreeks verband houdt met de materiële of technische uitvoering van de Opdracht. Alle kosten in verband 

met de audit zijn voor rekening van de Opdrachtgever. 

7. Verplichtingen gemeen aan beide partijen 
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7.1. Geen openbaarmaking 

Geen van de partijen is gerechtigd om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij, mededelingen in 

verband met de Opdracht, andere dan het bestaan ervan, openbaar te maken of te doen of laten openbaar maken. 

7.2. Confidentialiteit 

De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zullen alle ter gelegenheid van de uitvoering van de Opdracht bekomen confidentiële 

gegevens ook strikt als dusdanig behandelen en alles in het werk stellen om dit confidentiële karakter te handhaven. Deze 

verplichting geldt niet wanneer deze informatie (i) ten tijde van het openbaren daarvan reeds publiekelijk bekend of in het bezit 

van de andere partij was, (ii) openbaar wordt anders dan als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de partij die de 

desbetreffende informatie heeft verkregen van de andere partij, (iii) door de verkrijgende partij reeds onafhankelijk van de door 

haar onder de Opdracht verkregen informatie was ontwikkeld, (iv) verkrijgbaar is bij een derde zonder dat deze derde enige 

geheimhoudingsverplichting jegens de verstrekkende partij zou schenden door de verstrekking aan de ontvangende partij, (v) 

op grond van een wettelijke of reglementaire verplichting dient meegedeeld of openbaar gemaakt te worden, of (vi) gebruikt 

wordt door een partij voor haar verdediging in rechte. 

Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de Opdracht, maar is dan beperkt tot een duur van drie (3) jaar.  

7.3. Bescherming persoonsgegevens 

Persoonsgegevens die in het kader van de Opdracht worden uitgewisseld mogen enkel worden gebruikt in het kader van de 

Opdracht en met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Beide partijen verbinden zich ertoe de 

passende maatregelen te nemen om deze gegevens en de verwerking ervan te beveiligen, zodat de toegang ertoe enkel 

plaatsvindt in overeenstemming van de genoemde Verordening. 

Doorgifte van persoonsgegevens naar een land buiten de EU is slechts toegestaan nadat voorafgaandelijk tussen de exporteur 

en de importeur van deze gegevens een overeenkomst is gesloten die door de Europese Commissie goedgekeurde 

modelbepalingen bevat inzake de bescherming van die persoonsgegevens. 

7.4. Aansprakelijkheidsverzekering 

Beide partijen verbinden zich ertoe hun burgerlijke aansprakelijkheid behoorlijk en in voldoende mate te verzekeren bij een in 

België erkende verzekeringsmaatschappij, en op eenvoudig verzoek van de andere partij het bewijs hiervan voor te leggen.  

7.5. Overdracht van rechten en verplichtingen 

Met uitzondering van het bepaalde onder artikel 3.3 hiervoor, mag geen van beide partijen, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de andere partij, haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden. Rechtspersonen 

uit dezelfde groep als een van de partijen worden daarbij niet beschouwd als derden. 

7.6. Af- of aanwerving personeel van de wederpartij 

Het is de partijen verboden om gedurende de looptijd van de overeenkomst of een termijn van twaalf (12) maanden na 

beëindiging daarvan, rechtstreeks of onrechtstreeks, enige persoon die tijdens deze periode in dienst was van of prestaties 

heeft verricht voor de andere partij (inbegrepen een onderneming uit dezelfde groep), te vragen of aan te moedigen die 

onderneming te verlaten, tenzij mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van de wederpartij of op basis van vrijwillige 

sollicitatie van voormelde persoon na een algemene vacatureaankondiging. Indien een partij in strijd met dit verbod gebruik 

maakt van de diensten van die persoon, is van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd aan de wederpartij, gelijk aan 

tweemaal het bruto jaarsalaris van de aan de dienst van de wederpartij onttrokken persoon. 

8. Uitdrukkelijk ontbindend beding 

De nakoming door de Opdrachtgever van zijn verplichtingen bepaald in artikel 3.7, 4, 5, 6 en 7 en diens stipte betaling van de 

door de Opdrachtnemer gefactureerde bedragen conform de overeengekomen betalingsmodaliteiten vormen wezenlijke 

elementen van de overeenkomst. Bij een tekortkoming door de Opdrachtgever aan een of meer van die verplichtingen kan de 

Opdrachtnemer hetzij de overeenkomst ontbinden wegens wanprestatie en dit zonder voorafgaande aanmaning noch 

rechterlijke tussenkomst, hetzij kiezen voor de verdere uitvoering van de overeenkomst. In dit laatste geval is de 

Opdrachtnemer gerechtigd de prijs aan te rekenen voor de bijkomende prestaties die ten gevolge van die tekortkoming door de 

Opdrachtnemer worden verricht. Ook indien de overeenkomst niet wordt ontbonden, heeft de Opdrachtnemer het recht alle 

prestaties op te schorten conform artikel 

3.4 en op betaling van alle verschuldigde kosten krachtens artikel 5. 

9. Deelbaarheid 
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Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of niet-uitvoerbaar zouden zijn, wordt daardoor de 

geldigheid of uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen geenszins aangetast of verminderd. De nietige of niet-uitvoerbare 

bepaling wordt vervangen in de geldige en uitvoerbare bepaling die daarmee het meest overeenstemt. 

10. Toepasselijk recht  

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing op de overeenkomst en alle 

ermee verband houdende Opdrachten. 

11. Bevoegdheid 

Alle mogelijke betwistingen tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen in der minne worden geregeld tussen de 

partijen. Bij gebrek aan een minnelijke regeling, en behoudens een akkoord van partijen over een alternatieve wijze van 

beslechting van het geschil, zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, (België) bevoegd. 

 

 

 
 

 

 
 


