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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 
 
Algemeen 

 Deze contractvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten 
tussen CEE-Engineering en de opdrachtgevers. De opdrachtgever wordt verondersteld ze integraal te aanvaarden, 
tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 
Basis van de offerte 

 De offerte is gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever ons tot nu toe heeft verstrekt. De opdrachtgever staat 
ervoor in, dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering van de design-and build-opdracht essentiële informatie aan ons 
heeft verstrekt.  

 
Totstandkoming van de overeenkomst 

 Indien het schriftelijk niet anders is bepaald, is elke offerte geldig tot 1 maand na de offertedatum. 
 

 De opdrachtgever moet zijn schriftelijke aanvaarding van de offerte en de bijhorende contractvoorwaarden verstrekken. 
Er bestaat een wederkerige overeenkomst tussen de partijen vanaf het moment dat CEE-Engineering de schriftelijke 
aanvaarding ontvangen heeft. 

 
Uitvoering van de overeenkomst 

 CEE-Engineering verbindt er zich toe de te leveren diensten en werken naar beste inzicht en vermogen en 
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Deze verplichting heeft het karakter van een 
"inspanningsverbintenis", omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. 

 

 De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die CEE-Engineering nodig heeft voor het conform 
de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in het bezit van CEE-Engineering komen. 
 

 De opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht tenzij mits 
schriftelijke goedkeuring van CEE-Engineering. 

 

 CEE-Engineering mag naar eigen goeddunken het projectteam samenstellen.  
 

 De opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke instemming van CEE-Engineering aan derden geen 
mededelingen doen over de aanpak, de werkwijze en dergelijke of de ontwerpen ter beschikking stellen. 

 
Aansprakelijkheid van CEE-Engineering 

 Wanneer de opdracht van CEE-Engineering bestaat in het leveren van studiewerk, is haar advies vrijblijvend. 
Dienvolgens kan CEE-Engineering niet aansprakelijk gesteld worden voor de implementatie van dit advies door de 
opdrachtgever. 
 

 Wanneer de opdracht van CEE-Engineering daarentegen bestaat in het doen van een implementatie, is CEE-
Engineering aansprakelijk voor elke zware of opzettelijke fout – met uitsluiting van lichte fouten – die bij de uitoefening 
van deze activiteiten door haar of haar aangestelden wordt begaan, onverminderd bijzondere wettelijke bepalingen.  

 
 

Meldingstermijn van eventuele gebreken 

 Een eventueel verborgen gebrek aan de door CEE-Engineering geleverde implementatie dient door de opdrachtgever 
te worden gemeld aan CEE-Engineering per aangetekende brief binnen een termijn van 10 werkdagen vanaf het 
ontdekken van dit gebrek. Bij gebreke hieraan kan CEE-Engineering hier niet meer voor worden aangesproken. 
 

 CEE-Engineering staat niet in voor de zichtbare gebreken die de opdrachtgever zelf kon opmerken. 
 
Ontbinding en verbreking 

 Wanneer de opdrachtgever zich schuldig maakt aan de niet-naleving van zijn contractuele verplichtingen, kan CEE-
Engineering alle lopende overeenkomsten ontbinden, met onmiddellijk gevolg vanaf de kennisgeving ervan aan de 
opdrachtgever door middel van een aangetekend schrijven, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. In 
voorkomend geval dient de opdrachtgever CEE-Engineering niet enkel te vergoeden voor de reeds verstrekte diensten 
en werken, doch tevens is de opdrachtgever aan CEE-Engineering een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair 
wordt begroot op een bedrag gelijk aan 25% van de waarde van de uitgevoerde werken, met een minimum van 250 
euro.  

 Indien de opdrachtgever om eender welke reden de overeenkomst zou annuleren zal conventioneel, forfaitair en van 
rechtswege een opzegvergoeding verschuldigd zijn waarvan de omvang bepaald is op 25% van de waarde van de uit 
te voeren overeenkomst. Daarenboven kan CEE een integrale vergoeding vorderen voor de reeds verstrekte diensten 
en werken. 

 
Tarieven en kosten van de opdracht 

 De tarieven zoals die worden opgegeven in de offertes zijn exclusief BTW, exclusief reizen die meer dan 1 uur tijd enkel 
in beslag nemen (zowel reis –als kilometervergoeding worden hier dan aangerekend volgens de bijgevoegde tarieven 
voor opmetingen). Uitzonderlijke kosten van eventuele buitenlandse reizen en grote aantallen rapporten, nota’s en 
dergelijke zijn niet inbegrepen en worden afzonderlijk geoffreerd en in rekening gebracht. 

 
Betalingsmodaliteiten 

 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen werd, zijn alle facturen betaalbaar op 30 dagen na factuurdatum. 
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 Zo de factuur niet betaald is op de vervaldag wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande 
aanmaning vermeerderd met een conventionele rente aan de rentevoet die geldt voor betalingsachterstand bij 
handelstransacties en dit vanaf de factuurdatum. In dit geval wordt eveneens het bedrag van de factuur zonder 
aanmaning of ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitair bedrag van 10% op het factuurbedrag met een minimum 
van 250 euro ten titel van uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen schadevergoeding en dit van rechtswege. 

 

 Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten verband houdend met de inning van enige vordering op de 
opdrachtgever, komen te zijnen laste. 

 
Toeval en overmacht 

 Staking, brand, extreme weersomstandigheden, aanslagen en andere gelijkaardige omstandigheden zijn te 
beschouwen als toeval en overmacht. Onder geen enkel beding moet een partij, die door dergelijke omstandigheden 
in de onmogelijkheid gesteld wordt haar verbintenissen uit te voeren of tijdig af te werken, het onvoorspelbare en 
onvermijdelijke karakter ervan aantonen. Voormelde opsomming is niet-exhaustief en laat het bewijs van andere 
overmachtssituaties overeenkomstig het gemeen recht onverlet. 

 

 Indien toeval of overmacht zich voordoet, heeft CEE-Engineering het recht de uitvoering van de overeenkomst op te 
schorten zolang de overmacht duurt, dan wel de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling te 
verbreken met uitsluiting van elke recht tot schadevergoeding in hoofde van de opdrachtgever. In voorkomend geval 
dient CEE-Engineering wel vergoed te worden voor de reeds verstrekte diensten. 

 
Algemeen 

 Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen de twee jaar na beëindiging daarvan 
personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen dan in overleg 
met de wederpartij. 

 
Kopierecht en afstand van gegevens 

 Alle ontwerpen (inclusief implementaties en realisaties), gegevens en informatie, van welke aard ook, door CEE-
Engineering geproduceerd, blijven eigendom van CEE-Engineering. Beide partijen onthouden er zich uitdrukkelijk van 
om het even welke gegevens, informatie en rapporten te publiceren en/of te verspreiden, en/of voor om het even welk 
ander doeleinde (dan omschreven in onderhavige offerte) te gebruiken,  zonder voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord 
van CEE-Engineering 

 
Toepasselijke wetgeving en gerechtelijke bevoegdheid 

  Alle overeenkomsten met CEE-Engineering worden beheerst door de Belgische wetgeving. De toepassing van Het 
Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 
(afgekort: het Weens Koopverdrag) wordt uitgesloten. 

 

 Elke betwisting valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Leuven, zelfs ingeval van vorderingen 
in tussenkomsten, pluraliteit van verweerders, incidentele eisen of vorderingen tot waarborg.  

 
Bemiddeling 

 In geval van een geschil dat voortvloeit uit de overeenkomst tussen CEE en de Opdrachtgever, zullen partijen eerst 
trachten om dit geschil minnelijk op te lossen, alvorens een gerechtelijke procedure op te starten. Wanneer een 
minnelijke beëindiging van het geschil niet mogelijk blijkt te zijn, hebben de partijen de keuze om een gerechtelijke 
procedure op te starten, dan wel het geschil voor te leggen aan een bemiddelaar. In geval er wordt geopteerd voor een 
bemiddelingsprocedure, zullen partijen in onderling overleg een bemiddelaar aanstellen. Binnen een termijn van 15 
dagen te rekenen vanaf het schriftelijk verzoek van één der partijen om tot bemiddeling over te gaan met het voorstel 
van een bemiddelaar, dient de andere partij zijn akkoord te geven dan wel een andere bemiddelaar voor te stellen. Bij 
gebreke van een reactie zal de door de vragende partij voorgestelde bemiddelaar worden aangesteld. Bij gebreke van 
akkoord over de aan te stellen bemiddelaar, zal een gerechtelijke procedure kunnen worden opgestart om een 
bemiddelaar aan te stellen dan wel om het geschil ten gronde te beslechten. De bemiddelingsprocedure zal gevoerd 
worden in het Nederlands of het Engels en het Belgisch recht zal van toepassing zijn. 


