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Definities: 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder :  

 Opdrachtgever: de contractsluitende partij voor wie RSK BENELUX BVBA de Opdracht uitvoert. 

 Opdracht: het gebied en de draagwijdte van de uit te voeren opdrachten, een reeks tarieven en een bijbehorende begrotingsraming, of een 
forfaitaire som die in het voorstel van de RSK BENELUX BVBA wordt gedetailleerd. 

 Voorstel: het geschreven document waarin de RSK BENELUX BVBA aanbiedt om de Opdracht voor de Opdrachtgever uit te voeren. 

 Te leveren diensten en producten: om het even welk advies, document, rapport, kaart, plan, systeem, gegeven of software die 
overeenkomstig de Opdracht, zoals samengevat in het Voorstel, geproduceerd of verstrekt worden. 

 

Toepassingsgebied: 
Alle opdrachten en werkzaamheden van RSK BENELUX BVBA worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd, slechts aanvaard en 
uitgevoerd volgens de hierna vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden worden geacht door de opdrachtgever gekend en aanvaard te worden. 
Zij primeren op de gebruikelijke voorwaarden van de opdrachtgever. Indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk afwijken van deze voorwaarden of 
van een gedeelte ervan, blijven de overige clausules van deze algemene voorwaarden van kracht. Afwijkende voorwaarden gesteld in offerte 
hebben voorrang op de algemene voorwaarden 
 

Geldigheidsduur offerten: 
De geldigheidsduur van iedere offerte is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd, beperkt tot negentig (90) kalenderdagen na de 
offertedatum. ledere opdracht aan RSK BENELUX BVBA dient door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd te worden. RSK BENELUX BVBA 
houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren. Deze weigering wordt per aangetekend schrijven binnen de tien (10) werkdagen na ontvangst 
van de bestelling aan de opdrachtgever medegedeeld. 
 

Verplichtingen van de opdrachtgever: 
 De opdrachtgever verbindt er zich toe tijdig, dit is uiterlijk 8 dagen na het toekennen van de opdracht, alle voor de uitvoering van de studie 

vereiste informatie, plannen, documenten, teksten, mededelingen, kosteloos aan RSK BENELUX BVBA te bezorgen. Als 
informatieverstrekker staat enkel de opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid van alle instructies en mededelingen. 

 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de opdrachtnemer de beschikking krijgt over alle toelatingen noodzakelijk tot het betreden van 
de plaats van uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever zal de aangestelden van de opdrachtnemer alle noodzakelijke faciliteiten 
verlenen om hen toe te laten hun opdracht behoorlijk, verantwoord en op een veilige manier te vervullen.   

 Enkel de opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor het gebruik van alle door hem ter beschikking gestelde technische hulpmiddelen die 
geen eigendom zijn van de 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. 

 Achtergrondkaarten (autocad) van het bedrijfsterrein dienen digitaal te worden aangeleverd. Indien reeds eerder bodemonderzoeken zijn 
uitgevoerd dient de opdrachtgever er zorg voor te dragen dat het adviesbureau die de eerdere bodemonderzoeken heeft uitgevoerd de 
relevante verontreinigings- en overzichtskaarten voor het verdere onderzoek digitaal overmaakt. Deze kaarten zijn eigendom van de 
opdrachtgever, zodat de opdrachtgever zonder kosten aanspraak kan maken op deze kaarten.      

 De opdrachtgever garandeert een stipte betaling van de door RSK BENELUX BVBA gefactureerde bedragen. 

 
Betalingen: 
De facturen zijn contant betaalbaar in EURO op de exploitatiezetel van RSK BENELUX BVBA of via overschrijving op een financiële rekening van 
RSK BENELUX BVBA ledere factuur wordt beschouwd als aanvaard door de schuldenaar, tenzij binnen de acht (8) kalenderdagen na 
factuurdatum protest werd ingediend per aangetekend schrijven of per fax. De aanvaarding van de factuur geldt van rechtswege als 
ingebrekestelling zoals bepaald in art. 1139 van het B.W. zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn.  

 
Andere bepalingen: 

1. RSK BENELUX BVBA zal de Opdracht uitvoeren met de nodige vakkundigheid, zorg en toewijding, en in overeenstemming met de 
voorwaarden die werden vastgelegd in het Voorstel.  

 RSK BENELUX BVBA zal de Opdracht uitvoeren overeenkomstig de vigerende wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en milieu.  
 RSK BENELUX BVBA zal iedere haar toegekende en aanvaarde opdracht en alle werkzaamheden volgens de van toepassing zijnde 

regels uitvoeren, rekening houdend met de stand van de wetenschap en kennis. Alle opdrachten en werkzaamheden en adviestaken 
uitgevoerd door RSK BENELUX BVBA houden enkel een middelenverbintenis en onder geen enkele voorwaarde een 
resultaatverbintenis in.  

 De opdrachtgever verbindt er zich toe RSK BENELUX BVBA en haar ondergeschikten, organen, aangestelden, onderaannemers, te 
vrijwaren voor alle mogelijke schade en alle mogelijke aanspraken van derden, tengevolge van gelijk welke, ook foutloze, handeling 
van de opdrachtgever. Bij het uitvoeren van grondwerken op de terreinen van de opdrachtgever kan RSK BENELUX BVBA op geen 
enkele manier worden aansprakelijk gesteld voor zowel materiële als immateriële schade welke zou voortvloeien uit het accidenteel 
beschadigen van ondergrondse obstakels, kabels... 

 
2. Tijdens de duur van de opdracht en tot één jaar na de beëindiging ervan, zal RSK BENELUX BVBA ervoor zorgen dat alle verplicht te 

verzekeren risico’s, evenals die voor de professionele aansprakelijkheid, voldoende worden verzekerd, op voorwaarde dat deze 
verzekeringen op de markt tegen een commercieel haalbaar tarief kunnen worden afgesloten. 

 Als dergelijke verzekeringen niet langer beschikbaar zijn tegen commercieel haalbare tarieven, zal de RSK BENELUX BVBA de 
Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. 

 
3. Onverminderd alle andersluidende bepalingen van deze algemene voorwaarden zal de aansprakelijkheid van RSK BENELUX BVBA, 

zowel de contractuele als de buitencontractuele, die wegens nalatigheid of een inbreuk op een wettelijk voorschrift, voor de diensten 
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, beperkt blijven tot een maximum bedrag gelijk aan € 1.700.000,00 (of een groter 
bedrag indien overeengekomen met de zaakvoerder van RSK BENELUX BVBA). 

 Indien het een schadegeval betreft dat voortkomt of voortvloeit uit, of in elk geval geassocieerd wordt met, asbest of een product of 
afval dat asbest bevat (met inbegrip zonder beperking van de kosten voor testen, controle, vermindering, herstelling, verwijdering, 
sanering of storting van om het even welk asbest of product of afval dat asbest bevat), zal de aansprakelijkheid van RSK BENELUX 
BVBA beperkt blijven tot het bedrag waarvoor RSK BENELUX BVBA overeenkomstig deze algemene voorwaarden professioneel 
verzekerd is op het ogenblik dat de eis tot schadevergoeding wordt ingediend, of (indien eerder) het ogenblik waarop de 
omstandigheden die aan de schade-eis ten grondslag liggen zijn ontstaan, of het ogenblik waarop aan de betreffende verzekeraar(s) 
het risico werd meegedeeld. 

 
4. Tenzij uitdrukkelijk anders vermelde in deze voorwaarden zal RSK BENELUX BVBA in geen geval aansprakelijk zijn voor indirecte, 

speciale of incidentele schade of kosten (zoals, maar niet beperkt tot, gederfde winsten, opportuniteitskosten, ...). Deze bepaling blijft 
gelden, zelfs na vervulling van de opdrachten omschreven in deze overeenkomst. 

 
5. Alle vorderingen tegen RSK BENELUX BVBA betreffende de uitvoering van deze overeenkomst verjaren binnen de zes jaar te 

rekenen vanaf de datum van voltooiing van de Opdracht zoals vermeld in de bepaling over het “Te leveren eindproduct of dienst”. 
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6. De Opdrachtgever zal RSK BENELUX BVBA vrijwaren voor alle schade-eisen betreffende de handelingen gesteld in de hoedanigheid 
van zaakwaarnemer van de opdrachtgever wegens daden of tekortkomingen van de opdrachtgever, en alle vorderingen die een 
bedrag van € 1.000.000,00 overtreffen. 

 
7. De Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat RSK BENELUX BVBA volledig geïnformeerd wordt en alle nodige documentatie en 

uitrusting ter beschikking krijgt om de Opdracht te kunnen uitvoeren. 
 

8. De Opdrachtgever zal RSK BENELUX BVBA een schriftelijke bevestiging bezorgen van alle wijzigingen of instructies.  
RSK BENELUX BVBA zal de opdrachtgever zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen van elke wijziging van de kosten m.b.t. 
de Opdracht die het gevolg is van de gevraagde wijzigingen.  
RSK BENELUX BVBA zal de wezenlijke aard en de omvang van de Opdracht niet veranderen zonder de geschreven goedkeuring van 
de opdrachtgever. 

 
9. De aangerekende honoraria omvatten alle consultantkosten die aan het project werden besteed, zowel de uren in het bedrijf van de 

opdrachtgever als elders, met inbegrip van reistijd.  
Tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever zullen voorgeschoten kosten worden doorgerekend, vermeerdert met een 
administratiekost.  
Alle gangbare belastingen met inbegrip van de BTW of equivalent ervan zijn steeds ten laste van de opdrachtgever. 

 
10. RSK Benelux Bvba behoudt zich het recht voor om de Opdracht in delen af te leveren en voor elk deel een apart factuur voor te 

leggen. Vertraging bij de levering van de Opdracht, of onvermogen om een volgend deel of delen te leveren, geeft de Opdrachtgever 
niet het recht om de totale Opdracht of andere delen van de Opdracht te verwerpen of af te keuren, noch om de betaling van voorheen 
reeds afgeleverde en gefactureerde delen van de Opdracht in te houden. 

 
11. Tenzij anders vermeld maakt RSK BENELUX BVBA maandelijks een factuur aan de opdrachtgever.  

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum. 
Bij laattijdige betaling zal RSK BENELUX BVBA voor alle openstaande bedragen een intrest aanrekenen gelijk aan de wettelijke 
rentevoet verhoogd met 4 %. 

 
12. Als de opdrachtgever een deel van een factuur betwist, zal hij het onbetwiste gedeelte van de factuur zonder uitstel betalen. 

  
13. Als de opdrachtgever nalaat een rekening binnen 10 dagen na de vervaldatum te betalen, heeft RSK BENELUX BVBA het recht de 

uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het openstaande bedrag samen met de verschuldigde intrest is betaald.  
RSK BENELUX BVBA zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor om het even welk verlies, schade of daarmee 
verbonden verlies, vertraging of verstoring, die het gevolg is van de opschorting van de uitvoering van de Opdracht overeenkomstig de 
bepalingen van deze clausule. 

 
14. In geval van wezenlijke tekortkomingen kan de opdrachtgever de Opdracht beëindigen op voorwaarde dat een schriftelijke opzeg 

voorafgaandelijk wordt betekend en dat de RSK BENELUX BVBA akkoord is dat het een wezenlijke tekortkoming betreft. De 
wezenlijke tekortkomingen moeten minstens 30 dagen hebben voortgeduurd zonder rechtzetting of herstel na een schriftelijke 
ingebrekestelling door de opdrachtgever. In dit geval, en als de opdrachtgever het werk moet laten overdoen, zal de aansprakelijkheid 
van RSK BENELUX BVBA beperkt blijven tot de kosten van de nieuwe opdracht, de correctie/voltooiing of tot de waarde van de 
Opdracht, indien deze lager zou zijn. 

 
15. RSK BENELUX kan de Opdracht in het geval van wezenlijke tekortkomingen beëindigen op voorwaarde dat een schriftelijke opzeg 

voorafgaandelijk wordt overgemaakt, en de opdrachtgever akkoord is dat het een wezenlijk verzuim betreft. De wezenlijke 
tekortkomingen moeten minstens 30 dagen hebben voortgeduurd zonder rechtzetting of herstel na een schriftelijke ingebrekestelling 
door RSK BENELUX BVBA . 

  
16. De opdrachtgever zal gehouden zijn voor de honoraria tot de datum van beëindiging. Als compensatie voor de kosten van de 

demobilisatie en de hernieuwde bestemming van personeel en materiaal en de bijhorende derving van winst, zal in overleg met de 
Cliënt een extra kost in rekening worden gebracht. 

 
17. Alle Opdrachten die door RSK BENELUX BVBA worden uitgevoerd of uitbesteed zullen als vertrouwelijk, voor de opdrachtgever voor 

wie ze worden gepresteerd, worden behandeld, tenzij een geschreven toestemming door de opdrachtgever werd gegeven of ze reeds 
openbaar gemaakt werden door de opdrachtgever, of op enige andere wijze, die niet het gevolg is van een contractbreuk door  RSK 
BENELUX BVBA, tot het publieke domein zijn gaan behoren.  

 
18. Elk document dat voor de opdrachtgever wordt aangemaakt, wordt bij aanvaarding, maar enkel voor de doelstellingen van de 

Opdracht, eigendom van de opdrachtgever. 
Het auteursrecht (copyright) van alle documenten en tekeningen blijft bij RSK BENELUX BVBA. De opdrachtgever krijgt een onbeperkt 
recht van gebruik en reproductie voor eigen gebruik.  
RSK BENELUX BVBA zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade-eisen van derden waaraan de opdrachtgever de inhoud van 
documenten heeft bekendgemaakt. De opdrachtgever zal RSK BENELUX BVBA vrijwaren voor alle eisen van deze derden. 

 
19. De opdrachtgever zal de rechten en plichten die voortvloeien uit de Opdracht, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing 

zijn, niet (aan derden) kunnen overdragen zonder de schriftelijke toestemming van RSK BENELUX BVBA. Dergelijke overdracht kan 
een bijkomend honorarium met zich meebrengen. 

 
20. RSK BENELUX BVBA zal alle intellectuele eigendomsrechten en merkgebonden rechten behouden van alle informatie en gegevens 

die in de te “Leveren producten en diensten” worden vermeld. 
 

21. De voorstellen die aan de opdrachtgever worden overgemaakt zijn enkel bestemd voor beoordeling door de opdrachtgever. Zolang ze 
niet door de opdrachtgever worden bevestigd als Opdracht blijven ze eigendom van RSK BENELUX BVBA en mogen ze noch door de 
opdrachtgever noch door derden aangewend worden voor toekomstige opdrachten. 

 
22. RSK BENELUX BVBA zal alle gevaarlijke substanties of afval met inbegrip van monsters en vervuild materiaal, die voortkomen uit 

haar optreden als opdrachtnemer voor de opdrachtgever, bijhouden. Dergelijke materialen blijven eigendom van de opdrachtgever. 
RSK BENELUX BVBA zal alle redelijke inspanningen leveren om de opdrachtgever bij te staan voor de veilige behandeling en de 
storting van dergelijk materiaal. De opdrachtgever blijft nochtans verantwoordelijk voor deze storting en alle bijbehorende kosten. 

 
22 RSK BENELUX BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de voortgang van de Opdracht wordt vertraagd of door 

overmacht verhinderd wordt. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die buiten de controle van RSK BENELUX BVBA 
valt met inbegrip van, maar niet beperkt tot: verzuim door de opdrachtgever om faciliteiten te verschaffen, toegang te verlenen, of 
informatie te verstrekken; brand of storm of noodweer; niet-beschikbaarheid van arbeidskrachten, materiaal of diensten; 
onderbrekingen in een productie proces; onverklaarbare fenomenen; oorlogsdaden of terroristische aanslagen, oproer, burgeroorlog of 
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oorlog; stakingen, arbeidsconflicten of vakbondsacties; wetgeving of regelgeving door enigerlei regering of overheid; de aanwezigheid 
van ongewoon hoge niveaus ioniserende straling of radioactieve stoffen. 

 
23 Als de overmacht meer dan 90 dagen duurt, kan de Opdracht zowel door RSK BENELUX BVBA als de opdrachtgever worden 

beëindigd door het sturen van een schriftelijke opzeg.  
RSK BENELUX BVBA heeft het recht om de opdrachtgever voor het gedeelte van de Opdracht dat voorafgaand aan de overmacht 
werd uitgevoerd te laten betalen op basis van het Voorstel. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zullen de geleverde prestaties 
en  
 Andere redelijke en aanvaardbare honoraria en kosten opgelopen tijdens de overmacht, door RSK BENELUX BVBA aan de 
standaardtarieven aangerekend worden  
 

24 Elk over te maken bericht zal door beide partijen met spoedzending via de post of per fax verstuurd worden. Het bericht wordt geacht 
op de datum van de facsimiletransmissie verzonden te zijn mits een correcte bevestiging van ontvangst is gegeven. Een bericht dat 
per post wordt verzonden wordt verondersteld toe te komen één dag nadien in het binnenland. Indien dit naar het buitenland wordt 
verstuurd met luchtpost wordt dit verondersteld niet langer dan vijf dagen na de dag van verzending toe te komen. 

 
25 Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onafdwingbaar of nietig zou worden verklaard, zal dit geen invloed hebben op de 

geldigheid of het bestaan van de overige bepalingen van deze Voorwaarden. Partijen zullen in dat geval zo nodig met elkaar overleg 
plegen om de betreffende bepaling te vervangen. 

  
26 De opdrachtgever verbindt zich ertoe geen enkele werknemer van RSK BENELUX BVBA, direct of indirect (inclusief werving via 

selectiebureaus, personeelsadvertenties of via gelieerde bedrijven) een voltijdse, deeltijdse, tijdelijke betrekking of 
arbeidsovereenkomst van gelijk welke aard aan te bieden. Indien de opdrachtgever een RSK werknemer een arbeidsovereenkomst 
aanbiedt en deze werknemer verkiest naar aanleiding van dit aanbod RSK BENELUX BVBA te verlaten, dan gaat de opdrachtgever 
akkoord RSK BENELUX BVBA een vergoeding te betalen ten belope van minimum van 100.000,- euro/werknemer. Indien RSK 
Benelux kan bewijzen dat de schade toegebracht door directe of indirecte afwerving hoger bedraagt dan 100.000,- euro dan dient de 
opdrachtgever RSK Benelux voor de werkelijke schade te vergoeden. Deze voorwaarde zal van kracht blijven gedurende de volledige 
looptijd van de overeenkomst met de opdrachtgever, te verlengen met een periode van 2 jaar na beëindiging van het meest recente 
contract van de opdrachtgever. Zij heeft betrekking op alle RSK personeelsleden, al dan niet betrokken bij de contracten met de 
opdrachtgever. Na ontslagname door een werknemer, zal RSK BENELUX BVBA een factuur overmaken aan de opdrachtgever. Deze 
dient overeenkomstig de standaard voorwaarden en bepalingen van RSK BENELUX BVBA betaald te worden. 

 
27. Alle overeenkomsten met RSK BENELUX BVBA worden beheerst door de Belgische wetgeving. Betwistingen, waarover geen 

onderling akkoord kan bereikt worden, worden behandeld door de Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Hasselt. 


