ALGEMENE VOORWAARDEN
A.
ALGEMENE INFORMATIE
1.
De vennootschapszetel van Safety & Maintenance Company BVBA is gevestigd te 3945 Ham,
Heidestraat 55/0099. De onderneming is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0891.013.690 en is bereikbaar via volgende gegevens: tel +32 (0)13 29 48 01, fax: +32 (0)13 29 48 02, email: info@smceu.com (hierna genoemd: “SMC”).
2.
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing
op alle offertes en/of overeenkomsten tussen SMC en haar afnemer(s) (hierna: de “Klant”).
3.
Eventuele door de Klant gemaakte bedingen – waaronder maar niet beperkt tot diens eigen algemene
voorwaarden - zijn alleen dan van toepassing indien SMC deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Ondertekening
van de bestelbon/offerte door de Klant betekent noodzakelijkerwijze aanvaarding van huidige voorwaarden. Indien er
geen bestelbon/offerte opgesteld wordt, impliceert de aanvaarding van de goederen en/of diensten dat de Klant zich
akkoord verklaart met deze algemene voorwaarden. De nietigheid van één of meer bedingen uit de algemene
voorwaarden tast de geldigheid van de overige bedingen of de overeenkomst niet aan.
4.
Afspraken en toezeggingen, al dan niet afwijkend van deze algemene voorwaarden, gemaakt door
vertegenwoordigers of personeel van SMC zijn enkel tegenover laatstgenoemde tegenstelbaar indien deze schriftelijk en
uitdrukkelijk werden bevestigd door de zaakvoerder van SMC.
B.
OFFERTES / OVEREENKOMST
5.
Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen gelden de offertes van SMC slechts gedurende 14 dagen.
6.
Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie,
of soortgelijke mededeling dan wel aanbiedingen in welke vorm en door wie dan ook gedaan zijn vrijblijvend en verplicht
SMC niet tot het sluiten van een overeenkomst. De offertes van SMC zijn vrijblijvend zijn pas definitief nadat ze door de
Klant werden ondertekend en nadien door de bij SMC bevoegde organen.
7.
Indien offertes of orderbevestigingen zijn gebaseerd op door de Klant verstrekte gegevens, tekeningen
en dergelijke mag SMC van de juistheid van die gegevens uitgaan.
8.
Een overeenkomst komt eerst door schriftelijke orderbevestiging of feitelijke uitvoering van de order tot
stand. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor SMC slechts verbindend indien SMC deze schriftelijk
heeft bevestigd. Bij verschil tussen de bestelling van de Klant en de schriftelijke bevestiging van de order door SMC is
uitsluitend de bevestiging door SMC verbindend. SMC is eerst gebonden na schriftelijke bevestiging van de opdracht.
9.
Bestellingen, opgenomen door een vertegenwoordiger of een bediende van SMC zijn slechts geldig na
schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die SMC hiertoe kan verbinden.
10.
De Klant selecteert in volledige onafhankelijk de gewenste goederen en diensten die hij van SMC wenst
af te nemen en dient daarbij er voor te zorgen dat deze goederen en diensten van omvang, ontwerp, capaciteit en
fabricage volstaan voor diens eigen behoeften. Wat diensten betreft, moet de Klant ook bepalen welk ervarings- en
bevoegdheidsniveau en hoeveel personeel hij nodig heeft om de veiligheidsvereisten voor zijn project ingevuld te zien.
C.
LEVERING / LEVERINGSTERMIJN
11.
Iedere levering van goederen wordt geacht, ongeacht de bestemming, te geschieden op de
maatschappelijke zetel van SMC. Alle risico’s verbonden aan zowel aangeleverde goederen als voor de Klant bestemde
goederen (o.m. voor verlies, diefstal en vernietiging of beschadiging) gaan op dat ogenblik over op de Klant.
12.
Goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de Klant, zelfs indien het transport door SMC
verzorgd wordt. In dat geval treedt SMC enkel als mandataris van de Klant op.
13.
SMC is te allen tijde tot deelleveringen gerechtigd, welke als afzonderlijke leveringen worden aangemerkt.
14.
Indien goederen ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer ter afname voor de Klant gereed staan
en zulks aan de Klant is medegedeeld, is de Klant tot onmiddellijke afname verplicht. Ingeval de Klant de goederen niet
afneemt na verloop van een termijn van 14 dagen na verwittiging dat de goederen ter zijner beschikking staan, heeft SMC
het recht om, na verloop van de in een aangetekend schrijven bepaalde termijn, het contract als van rechtswege
ontbonden te beschouwen. Zulks geldt onverminderd het recht voor SMC om alsnog de uitvoering van de overeenkomst
te vorderen. Na verloop van een termijn van 14 dagen na verwittiging dat de goederen ter beschikking staan van de Klant,
zal voor de verdere opslag van de goederen in ieder geval en minstens een vergoeding aangerekend worden van 2%
van de verkoopprijs, per week.
15.
Indien de Klant een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft gedaan dan wel indien jegens de Klant door
een of meer van zijn schuldeisers een verzoek daartoe is ingediend, is SMC bevoegd levering en verzending op te
schorten, totdat op die aangifte of dat verzoek is beslist.
16.
SMC of een door haar aangestelde zal zich naar best vermogen inspannen om de bestelling tijdig te
leveren of uit te voeren. De Klant erkent dat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, de opgegeven leveringsdatum
louter indicatief is en dat rekening moet worden gehouden met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de
industrie of handel. Het niet naleven van deze indicatieve termijn door SMC of een door haar aangestelde, kan geen
aanleiding geven tot de ontbinding van de overeenkomst, om ontvangst en/of betaling van de goederen/diensten te
weigeren, of tot recht op schadevergoeding vanwege SMC.
17.
Zo tussen partijen wel een bindende leveringstermijn werd afgesproken in de offerte, is SMC enkel in
gebreke nadat zij schriftelijk in gebreke werd gesteld door de Klant en slechts voor zover deze zelf zijn verplichtingen is
nagekomen. De levertermijn gaat pas in nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens die
de Klant dient te verstrekken, evenals het gevraagde voorschot, in het bezit zijn van SMC. Vertraging in de betaling door
de Klant van eventuele voorschotten op de verkoopprijs, kan aanleiding geven tot een evenredige vertraging in de
leveringstermijn.
18.
Wanneer de leveringstermijn wordt onderbroken door de Klant, zijn vertegenwoordigers of derden die in
opdracht van de Klant werken, is de Klant een vergoeding verschuldigd van 250 euro per dag.
D.
BETALING
19.
Alle facturen, met inbegrip van pro-forma facturen, zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel
van SMC , ongeacht de wijze waarop betaald wordt en zelfs indien SMC op de Klant wissels zou trekken of betaling door
financiële instellingen zou laten ontvangen. Wanneer de wissels aanvaard worden in betaling, brengt dit geen
schuldvernieuwing teweeg. Bank- en wisselkosten verbonden aan de inning van betalingen zijn ten laste van de Klant.
20.
De Klant is gehouden om een factuur te voldoen uiterlijk op de op de factuur vermelde vervaldatum of op
de 31e dag na datum van een onbetwiste pro-forma factuur. Indien een pro-forma factuur niet binnen de 30 dagen na
datum ervan omstandig en schriftelijk door de Klant is betwist, wordt deze geacht te zijn aanvaard.
21.
Indien SMC deelleveringen heeft verricht worden deze als afzonderlijke levering gefactureerd. Iedere
(deel-)betaling strekt eerstens tot voldoening van de zaken, welke door natrekking verbonden kunnen worden aan een
andere
zaak.
Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag of vanaf de 31e dag na datum van een onbetwiste pro-forma factuur is
van rechtswege en zonder aanmaning of voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd aan een
intrestvoet van 10 % per jaar. Ingeval de intrestvoet bepaald in toepassing van de Wet van 2 augustus 2002 inzake de
betalingsachterstand in handelstransacties hoger is dan 10% zal deze hogere intrestvoet toepasselijk zijn.
22.
Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10%, met
een minimum van € 75 per factuur ten titel van forfaitaire schadevergoeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten
en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten en onverminderd de mogelijkheid voor SMC
om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen.
23.
In een wederkerige handelsrelatie, is enkel SMC gerechtigd om te allen tijde alle tegoeden die zij heeft
van de Klant te compenseren met schulden aan de Klant, zelfs na samenloop. De Klant kan evenwel nooit
schuldvergelijking toepassen.
24.
Door een ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Klant is
aansprakelijk voor alle door SMC geleden en te lijden schade.
25.
Laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één factuur maakt alle niet-vervallen facturen opeisbaar.
26.
Indien de Klant één of meerdere verplichtingen niet naleeft of SMC vaststelt dat de Klant nalaat om
omzichtig, veilig en correct met de apparatuur om te gaan en deze zo te bedienen, verzuimt of weigert zich aan de door
SMC verstrekte gebruiksnormen te houden, heeft SMC het recht om haar verplichtingen op te schorten (zelfs indien deze
verplichtingen verband houden met of voortvloeien uit andere overeenkomsten tussen partijen).
27.
SMC behoudt zich het recht voor de uitvoering van een bestelling te schorsen wanneer de rekening van
de Klant bij SMC een negatief opeisbaar saldo vertoont of wanneer de Klant blijk geeft van een financieel onvermogen of
van een negatieve solvabiliteit. SMC heeft te allen tijde het recht vóór levering, deellevering daaronder begrepen,
(bijkomende) waarborgen vragen alvorens te leveren of verdere bestellingen te aanvaarden of verdere werkzaamheden
uit te voeren, zonder recht op schadevergoeding voor de Klant. Indien de Klant een dergelijke zekerheid niet stelt heeft
SMC het recht verdere leveringen te staken.
28.
Partijen komen bovendien uitdrukkelijk overeen dat SMC de overeenkomst tussen partijen van
rechtswege en zonder ingebrekestelling kan ontbinden in geval van uitblijven van betaling op de vervaldag. De Klant zal
alsdan verplicht zijn de gekochte goederen terug te geven (in geval van koopovereenkomst) en zal bovendien een
schadevergoeding wegens geleden verlies en gederfde winst van 40 % van de prijs verschuldigd zijn. SMC heeft evenwel
steeds het recht er de voorkeur aan te geven de uitvoering van de overeenkomst te eisen, onverminderd haar recht op
schadevergoeding.
29.
De door SMC opgegeven prijzen voor levering van diensten kunnen bij iedere factuur worden aangepast
volgens een formule, waarbij rekening gehouden wordt met de stijging van de prijs van de materialen en van de uurlonen
in de periode vanaf de datum van het sluiten van de overeenkomst en de factuurdatum. Ingevolge deze berekening wordt
de prijs in dezelfde verhouding aangepast. De prijsherzieningen blijven verschuldigd vanaf de datum dat ze theoretisch
zouden kunnen gevorderd worden, ook als ze niet onmiddellijk werden toegepast. Het feit dat ze niet onmiddellijk werden
toegepast betekent derhalve niet dat van de prijsherziening afstand zou gedaan zijn en de prijsherziening kan dus
retroactief worden toegepast en gevorderd. Ingeval van fundamentele wijziging van de omstandigheden en/of
voorwaarden, die niet toe te schrijven zijn aan SMC en ten gevolge waarvan de contractuele verplichtingen van SMC op
onbillijke wijze zouden verzwaren, verbinden de partijen er zich toe de voorwaarden van de overeenkomst opnieuw te
onderhandelen teneinde gezamenlijk tot een billijke oplossing te komen voor het verder zetten van de overeenkomst.
E.
GEBRUIK VAN APPARATUUR OF PRODUCTEN
30.
De Klant garandeert en verklaart dat iedereen die met de producten en/of de apparatuur werkt alle zowel
theoretische als praktische instructies heeft gekregen om deze correct te gebruiken en de beperkingen ervan in te
schatten. Als de Klant de producten en de apparatuur aanvaardt, betekent dit dat zijn vertegenwoordigers, assistenten
en medewerkers terdege en geheel werden opgeleid in het gebruik en de beperkingen ervan. De Klant verklaart hierbij
elke aansprakelijkheid voor het gebruik van de producten en de apparatuur op zich te nemen. De Klant is geheel
verantwoordelijk om de apparatuur die hij huurt zoals het hoort te verzorgen en onderhouden. De klant verklaart te zullen
voldoen aan alle gebruiks- en onderhoudsinstructies en alle aanbevelingen van SMC, ook bijkomende instructies die op
gestelde tijdstippen worden verstrekt, verder aan alle wetgeving met betrekking tot de bediening en het gebruik van de
producten of de apparatuur.
F.
EIGENDOMSVOORBEHOUD
31.
SMC is en blijft ten allen tijde enige en uitsluitende eigenaar van door de Klant gehuurde goederen. De
Klant heeft geen recht of aanspraak op of belang in gehuurde goederen. De Klant mag de goederen niet bevestigen op
een manier waarop deze een onroerend goed wordt. De Klant gebruikt de goederen enkel in zijn eigen gebouwen en mag
de goederen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van SMC niet verwijderen, onderverhuren, verhuren,
overplaatsen, toewijzen, verkopen, aanpassen, wijzigen of bezwaren.

32.
SMC behoudt zich de eigendom van alle door haar geleverde niet betaalde zaken voor. Dit
eigendomsvoorbehoud strekt tot zekerheid voor al hetgeen de Klant terzake of in verband met door SMC gedane
leveringen met inbegrip van rente en kosten die aan SMC verschuldigd is. De eigendom gaat dus maar over op de Klant
zodra de Klant aan al haar verplichtingen jegens SMC heeft voldaan.
33.
De Klant is niet bevoegd over goederen, waarop het eigendomsvoorbehoud van SMC rust, op enigerlei
wijze te beschikken. De Klant is verplicht zolang het eigendomsvoorbehoud van SMC niet is geëindigd, de geleverde
zaken op een dusdanige wijze voorhanden te hebben, dat de zaken onmiddellijk voor iedereen als eigendom van SMC
herkenbaar zijn. De onbetaalde goederen mogen derhalve in geen geval worden beleend of in pand tot zekerheid aan
anderen worden overgedragen.
34.
SMC is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de
Klant teneinde aldus te kunnen nazien op de naleving van dit artikel.
35.
Bij niet nakoming door de Klant van enige verplichting jegens SMC, is SMC gerechtigd alle zaken waarop
ingevolge het voorgaande het eigendomsvoorbehoud rust, zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen. Zo SMC van
dit terugnamerecht gebruik maakt, wordt de overeenkomst automatisch en van rechtswege geacht te zijn onbonden
lastens de Klant. In dat geval is de Klant hoe dan ook een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair geraamd wordt
op 40% van de waarde van de bestelling met een minimum van 500 euro, onverminderd het recht van SMC om een
hogere schade te bewijzen en te vorderen.
36.
De Klant is verplicht deze zaken op eerste aanmaning van SMC franco aan SMC te retourneren. Een en
ander laat het recht van SMC op schadevergoeding onverlet.
G.
ANNULATIE EN OPZEGGING
37.
In geval van annulatie door de Klant van de bestelling van een goed of dienst of van de
aannemingsovereenkomst aangegaan voor een bepaalde duur, zal de schade van SMC minimaal forfaitair begroot
worden op 40% van de prijs die normaal door de Klant zou verschuldigd zijn in geval van uitvoering van de overeenkomst,
onverminderd het recht van SMC om eventuele hogere schade te bewijzen of om de uitvoering van de overeenkomst te
vorderen. Een overeenkomst voor onbepaalde duur kan enkel worden opgezegd mits naleving van een opzegtermijn van
6 maanden of 6 maanden opzegvergoeding te berekenen als volgt: ((8 x uurtarief) x 21 dagen) x 6). Bij gebrek aan een
schriftelijk overeengekomen duur van de aannemingsovereenkomst, wordt deze overeenkomst gezien als aangegaan
voor onbepaalde duur.
38.
Vanaf de datum van het verzoek tot betaling van deze schadevergoeding of de opzeggingsvergoeding
(al naar het geval) is op het bedrag van de schadevergoeding of opzegvergoeding een moratoire intrest van 10% per jaar
verschuldigd. In geen geval kan de Klant bestellingen van stukgoed of bestellingen op maat annuleren. De Klant is in
voorkomend geval verplicht de bestelling af te nemen en de prijs te betalen.
H.
KLACHTEN EN PROTEST
39.
Op straffe van verval, dient het protest tegen de facturen binnen de 7 dagen na factuurdatum per
aangetekend schrijven te gebeuren. De datum en het factuurnummer dienen vermeld te worden in het aangetekend
schrijven, zoniet wordt dit schrijven als niet-bestaande beschouwd. Bij gebrek aan zulk schriftelijk en uitdrukkelijk protest
per aangetekend schrijven, worden de facturen geacht te zijn aanvaard door de Klant.
40.
Door de voorbehoudsloze ondertekening van de leveringsbon verklaart de Klant dat de levering conform
is en dat hij de levering aanvaardt. Elk zichtbaar gebrek van het product of gebrek aan conformiteit moet worden vermeld
op de leveringsbon of werkbon en vervolgens door de Klant worden gemeld via e-mail of fax binnen uiterlijk 48 uur na
levering, bij gebreke waaraan de levering als aanvaard zal worden beschouwd. Indien de overeenkomst een
aannemingsovereenkomst is, hetzij een aanneming tegen vaste prijs, hetzij in regie, hetzij anderszins, wordt de Klant
geacht de werken te hebben aanvaard indien hij binnen de 48 uren na aftekening van het servicerapport en/of bestelbon
per e-mail of fax geen bezwaren heeft meegedeeld aan SMC m.b.t. de uitgevoerde werken of werkzaamheden en/of de
geleverde diensten. De ingebruikname van de geleverde goederen, de geleverde diensten of werken in het algemeen,
wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring en aanvaarding door de Klant van de door SMC geleverde
goederen, diensten en van het geleverde werk. SMC is niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken in de uitgevoerde
werken.
41.
Verborgen gebreken dienen binnen een termijn van uiterlijk 2 werkdagen na de ontdekking ervan per
aangetekend schrijven gemeld te worden aan SMC. De vordering met betrekking tot verborgen gebreken dient te worden
ingesteld binnen 2 maanden na de ontdekking van het gebrek of nadat de Klant het gebrek redelijkerwijze had moeten
ontdekken en in ieder geval binnen een jaar na de levering.
42.
Klachten en/of geschillen, van welke aard ook, geven de Klant niet het recht de nakoming van zijn
verplichtingen jegens SMC op te schorten, noch het recht om de volledige bestelling of levering te annuleren.
43.
Zonder afbreuk van hetgeen gestipuleerd onder artikel I en voor zover de klacht gegrond is, zal de
maximale aansprakelijkheid van SMC in elk geval de prijs van het product of de dienst zoals aangeduid op de bestelbon
of offerte niet overschrijden en heeft SMC de keuze om (1) de gebrekkige of niet-conforme goederen te vervangen onder
terugname van de gebrekkige of niet-conforme goederen, om (2) de gebrekkige of niet-conforme goederen te herstellen
of aan te passen, of om (3) de Klant te vergoeden voor de door hem geleden directe schade (beperkt tot maximaal de
prijs van het desbetreffend goed).
I.
WAARBORG
44.
SMC waarborgt de kwaliteit van haar producten niet bij abnormaal gebruik, slecht onderhoud, wijziging
van de goederen, (de-)montage of reparatie door de Klant.
45.
De Klant verklaart van de verzekeringspolissen afgesloten door SMC op de hoogte te zijn. De Klant doet
afstand van verhaal ten opzichte van SMC voor (1) alle risico’s die buiten de door SMC afgesloten verzekeringspolissen
vallen en (2) voor het gedeelte van alle schadebedragen welke de door SMC afgesloten verzekeringspolissen
overschrijden, en dit telkens zowel voor de materiële schade, lichamelijke schade, gevolgschade, bedrijfsschade, zuivere
stoffelijke schade en onstoffelijke schade rechtstreeks of onrechtstreeks, ongeacht de oorzaak of de aard van de schade,
zelfs indien deze ontstaan is ingevolge een zware fout van SMC.
46.
De aansprakelijkheid van SMC voor de gebreken ingevolge de herstellingen, onderhoud, wijziging,
restauratie of enig ander gelijkaardig werk aan machines ( toevertrouwd voorwerp) of hierdoor veroorzaakte schade is
altijd beperkt tot maximum € 24.789,35, zelfs indien de schade ontstaan is ingevolge een zware fout van SMC. SMC kan
niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ingevolge verkeerd of abnormaal gebruik van geleverde of herstelde
machines door de Klant. De Klant heeft onder geen beding enig recht op vergoeding van enige andere directe of indirecte
schade (zoals maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste omzet, verlies aan goodwill, verlies van cliënteel, etc.).
47.
De uitgevoerde metingen en veiligheidscontroles van SMC en de resultaten die deze metingen en
controles opleveren, zijn een momentopname. SMC is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die zich
om welke reden of oorzaak dan ook nog zouden veruitwendigen na de uitgevoerde controle en metingen. De Klant is en
blijft zelf verantwoordelijk voor de strikte opvolging van de richtlijnen en het advies van SMC.
48.
SMC voert haar veiligheidsinterventies of interventies in noodsituaties uit naar best vermogen en kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor handelingen van personeelsleden in geval van overmacht.
49.
Bij verlies, diefstal en schade aan materialen dewelke SMC verhuurt of plaatst bij de Klant tijdens de duur
van de overeenkomst zullen de kosten ten gevolge van deze schade, verlies of diefstal dewelke niet gedekt zijn door de
afgesloten verzekeringsovereenkomsten van SMC, ten laste zijn van de Klant, ongeacht de rechtstreekse of
onrechtstreekse betrokkenheid van de Klant bij het voorval.
50.
SMC geeft veiligheidsadvies op grond van de door de Klant verstrekte informatie en informeert de Klant
naar best vermogen over de door haar geleverde materialen op basis van de aan SMC verstrekte productinformatie. SMC
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerdelijk verkregen productinformatie van de producenten of de
leveranciers over het aan SMC geleverde materiaal. SMC kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor de
verkeerde inschatting, verkeerde evaluatie of verkeerde preventiemaatregelen die de Klant zelf heeft genomen of
aangegeven aan SMC.
J.
OVERMACHT
51.
De Klant draagt de risico’s op de overgedragen zaak vanaf de levering en op de diensten vanaf de
oplevering. Hierin is ook het risico in geval van vreemde oorzaak, toeval of overmacht begrepen. Onder ‘overmacht’ wordt
begrepen: iedere gebeurtenis waar SMC redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot
stakingen, lock-out, vertragingen of onderbrekingen in het vervoer, oorlogsdaden, oproer, brand, bevelen, verordeningen
of voorschriften van de regering of de administratie, het niet kunnen verkrijgen van brandstoffen,
bevoorradingsmoeilijkheden, materieel schaarste of gebrek aan producten voor fabricatie, weersomstandigheden die de
uitvoering van de overeenkomst tijdelijk moeilijk of onmogelijk maken, fouten of vertragingen ten laste van leveranciers
van SMC, daden van derden, een of meer productiefouten in het materiaal van een leverancier van SMC, etc. onverschillig
of deze problemen zich voordoen bij SMC of bij de leverancier waarvan SMC de goederen betrekt en zonder dat SMC
verplicht is de invloed daarvan aan te tonen.
52.
Partijen zullen in geval van overmacht alle redelijke inspanningen leveren, teneinde de uitvoering van de
overeenkomst zo spoedig mogelijk voort te zetten of aan te vatten. Ingeval de periode van noodsituatie of overmacht
langer dan drie maanden duurt, heeft SMC de mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen door middel van
een aangetekend schrijven. SMC zal in dat geval niet gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding.
K.
VRIJWARING
53.
Indien SMC inbreuk zou maken op rechten van derden – geheel of gedeeltelijk - door de uitvoering van
de opdracht van de Klant, verbindt de Klant er zich onvoorwaardelijk toe om SMC te vrijwaren voor alle gevolgen daarvan.
54.
De Klant dient, in voorkomend geval, in te staan voor het aanbieden van de geschikte opleiding en
supervisie van het veiligheidspersoneel. Dit betekent evenwel niet dat er enige band van ondergeschiktheid tussen het
veiligheidspersoneel en de Klant ontstaat, laat staan dat de Klant bevoegd is instructies te geven aan het
veiligheidspersoneel die zouden ingaan tegen de instructies van SMC. Indien de Klant dit verbod met de voeten treedt,
verbindt de Klant er zich onvoorwaardelijk toe om SMC te vrijwaren voor alle gevolgen daarvan.
L.
AFWERVING
55.
De klant verbindt er zich toe vanaf heden en tot 5 jaar na het beëindigen van deze overeenkomst om,
noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, noch middellijk, noch onmiddellijk, geen personeelsleden van SMC te zullen
benaderen om ze in dienst te nemen of ze door zijn bemiddeling door derden in dienst te laten nemen. De klant verbindt
er zich ook toe gedurende dezelfde periode geen personeel van SMC in dienst te nemen wanneer hij door het betrokken
personeelslid zelf wordt benaderd.
Ingeval van schending van deze verplichting, is de Klant van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling,
een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd die overeenstemt met de helft van bruto jaarloon van het betrokken
personeelslid, zijnde een bedrag waarvan de klant aanvaard heeft dat dit het minimum bedrag is dat SMC bij een
eventuele inbreuk op deze bepaling zal kunnen opeisen van de klant, onverminderd het recht van SMC om een hogere
schade te bewijzen en te vorderen.
M.
TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
56.
Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht en met uitdrukkelijke uitsluiting van het
Weens Koopverdrag.
57.
In geval van geschil over een overeenkomst tussen de Klant en SMC, welke ook de aard en de plaats
van de levering moge zijn, zullen uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement waarin SMC is gevestigd, bevoegd
zijn, zelfs indien het geaccepteerde wissels betreft betaalbaar en/of gedomicilieerd buiten het desbetreffend gerechtelijk
arrondissement.

