
ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1 De huidige algemene voorwaarden maken integraal deel uit 
van elke offerte en van elke overeenkomst met betrekking tot

 diensten verricht door MARINE & INDUSTRIAL
 CLEANING (M.I.C.) NV (hierna ‘de opdrachtnemer’) voor 

rekening van een medecontractant (hierna ‘de opdrachtgever’), 
en vervangen alle vroegere algemene voorwaarden.  Van deze 
algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij 
mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van beide partijen.

1.2 De opdrachtgever kan in geen geval zijn eigen algemene    
voorwaarden inroepen ten overstaan van de opdrachtnemer.

1.3 De nietigheid van één of meer clausules in deze algemene 
voorwaarden brengt de geldigheid van de andere niet in het 
gedrang.

ARTIKEL 2. PRIJZEN

2.1 Al onze prijzen zijn exclusief BTW.
2.2 De prijsvermeldingen in onze offertes zijn vastgelegd op 
 basis van de huidige economische voorwaarden en zijn 
 daarom slechts geldig voor een periode van drie maanden.  
 Nadien kunnen de prijzen worden herzien in geval van 
 wijziging van verzekeringskosten, vervoerskosten, sociale 

lasten, lonen, belastingen en taksen van welke aard ook en of 
enige andere prijsbepalende factor.

ARTIKEL 3. BETALINGSVOORWAARDEN

3.1 Onze facturen zijn contant betaalbaar te Lier op onze KBC- 
bankrekening met nr. 402-1007751-15 en dit uiterlijk de 30ste 
dag na factuurdatum.

3.2 Ingeval van niet-betaling op de gestelde vervaldag wordt 
 vanaf de daarop volgende dag van rechtswege en zonder
 ingebrekestelling een verwijlinterest van 12% op jaarbasis 

aangerekend.
3.3 Bij toepassing van art. 1139 B.W., wordt de debiteur van 

rechtswege en zonder verdere aanmaning in gebreke gesteld 
door het enkel verschijnen van de vervaltijd.

3.4 Bij niet-betaling binnen de acht dagen na het versturen 
van een herinneringsbrief is de debiteur een forfaitaire en 

 onverminderbare schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 
20% van het factuurbedrag met een minimum van € 25, 

 onverminderd het recht van de crediteur op vergoeding van 
de gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het 

 Gerechtelijk Wetboek en de overeenkomstig art. 3.2 van de 
 algemene betalingsvoorwaarden verschuldigde verwijl-
 interest.
3.5 Voor werken waarvan de totaalprijs € 25.000 overschrijdt 

of zal overschrijden, wordt een voorschot van 25% van deze 
 totaalprijs gefactureerd alvorens de werken worden aangevat.

ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE 
  OVEREENKOMST

4.1 Ingeval de overeenkomst door toedoen van de opdrachtgever 
niet kan worden uitgevoerd is de opdrachtnemer gerechtigd op 
een schadevergoeding van 10% op het offertebedrag.

4.2 Ingeval de overeenkomst reeds gedeeltelijk door de opdracht-
nemer werd uitgevoerd op het ogenblik dat deze door toedoen 
van de opdrachtgever niet verder kan worden uitgevoerd, is 
de opdrachtnemer gerechtigd op een schadevergoeding naar 

 verhouding van de reeds uitgevoerde werken, met een 
 minimum van 25% op het offertebedrag.
4.3 Overmacht, waaronder onder meer stakingen, lock-outs, 
 overstromingen, branden, vervoersproblemen, economische 

of andere problemen en iedere andere omstandigheid die 
de opdrachtnemer op het moment van het opstellen van de

 offerte niet redelijkerwijze kon voorzien, schorst van 
 rechtswege de uitvoering van de overeenkomst en ontslaat de 

opdrachtnemer van elke aansprakelijkheid.

ARTIKEL 5. BIJKOMENDE KOSTEN

5.1 Indien de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet 
overeenkomt met de werkelijkheid, zal de opdrachtnemer de 
bijkomende kosten hiervoor aan de opdrachtgever aanrekenen 
in regie.

5.2 De voorzieningen die overeenkomstig de offerte door de 
 opdrachtgever dienen te worden getroffen, zijn volledig te 

zijner laste. Bijkomende kosten die de opdrachtnemer in dit 
verband dient te maken, zullen in regie aan de opdrachtgever 
worden aangerekend.

5.3 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om slijtage- 
kosten, evenals alle andere kosten die door uitvoering van de 
overeenkomst ontstaan, door te rekenen aan de opdrachtgever, 

 zelfs indien deze kosten inherent zijn aan de aard van het 
 uitgevoerde werk.
5.4 Vermelde regietarieven zijn steeds exclusief transportkosten, 

tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Schade van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks 
het gevolg is van onvolledige of foutief verstrekte informatie 
kan in geen geval worden verhaald op de opdrachtnemer.

6.2 Schade van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks 
het gevolg is van het niet, gedeeltelijk of gebrekkig treffen 
van in artikel 5.2 bedoelde voorzieningen kan in geen geval 

 worden verhaald op de opdrachtnemer.
6.3 Schade van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks 

het gevolg is van de eventuele verandering van de samen-stel-
ling van de afgehaalde stoffen kan in geen geval worden ver-
haald op de opdrachtnemer. De stoffen worden als afval be-
schouwd van zodra deze in de vacuümtank zijn gezogen.

6.4 Volgens Art. 4.3.4. van VLAREMA dienen volgende afvalstof-
fen afkomstig van de zeevaart, gescheiden worden aangeboden 
en moeten afzonderlijk worden gehouden bij het ophalen of 
inzameling.

 Plastic, voedselafval (inclusief internationaal keukenafval),   
spijsolie en -vetten, papier en karton, metaal, glazen flessen 
en bokalen, as van de verbrandingskamer, dierlijke karkas-
sen, vistuig, cargoresiduen, grijs water, zwart water, andere 
kleine gevaarlijke afvalstoffen zoals: batterijen - verfafval 
- afgedankte vuurpijlen - lichtarmaturen, oliehoudende vaste 
afvalstoffen, bilges en sludge, andere occasionele afvalstoffen 
zoals: waswater dat afkomstig is van het cleanen van de rui-
men - ballast van tank sediment - hull biofouling - antifouling 
paintresidues - sludge afkomstig van afvalwaterbehandeling 
aan boord  - afval afkomstig van apparatuur ter voorkoming 
van luchtemissies - afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur.

ARTIKEL 7. WAARBORGEN

7.1 De opdrachtnemer voorziet in een transport- en 
 burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering (BA-
 verzekering) gedurende de duurtijd van de werken.
7.2 Voor de BA-verzekering ‘uitbating’ is de dekking beperkt
 tot € 2.500.000 per schadegeval, lichamelijke en stoffelij-

ke schade vermengd. Voor de BA-verzekering ‘na levering’ 
 is de dekking beperkt tot € 2.500.000 per schadegeval en per
 verzekeringsjaar voor lichamelijke en stoffelijke schade 
 vermengd. Voor schade door ontploffing, rook, vuur en water 
 en milieuschade is de dekking beperkt tot € 125.000. De 
 vrijstelling bedraagt telkens 10%, met een minimum van 
 € 250 en een maximum van € 2.500.

ARTIKEL 8. MATERIALEN

8.1 De in de offerte beschreven materialen, toepassingen en 
 procedures kunnen, indien vereist voor een betere werking 

van de installatie, gewijzigd of vervangen worden door andere 
materialen, toepassingen en procedures voorzover hieromtrent 
overeenstemming wordt bereikt met de opdrachtgever.

8.2 Alle niet in de offerte opgenomen doch gebruikte materialen
 en of uitgevoerde diensten en werken, noodzakelijk voor 
 het uitvoeren van de overeenkomst, zijn ten laste van de 
 opdrachtgever.

ARTIKEL 9. TOEPASSELIJK RECHT EN 
  BEVOEGDE RECHTBANKEN

9.1 Iedere offerte of overeenkomst waarop deze algemene 
 voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door het 
 Belgisch recht.
9.2 Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om kennis 
 te nemen van geschillen die verband houden met deze 
 overeenkomst.

ALGEMENE VOORWAARDEN


