Algemene voorwaarden KVDS
ARTIKEL 1 – DEFINITIES
Met het oog op de interpretatie van onderhavige voorwaarden wordt verstaan onder:
a) “KVDS”: KVDS.BE BV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2170 AntwerpenMerksem, Leiebos 21 bus 97;
b) “Opdrachtgever”: de partij op wiens verzoek of in wiens naam KVDS diensten levert;
c) “Opdracht”: al hetgeen vermeldt is in artikel 2.1 (a) t.e.m. (e);
d) “Diensten”: de diensten beschreven in de opdrachtbevestiging of in gelijk welke
communicatie tussen KVDS en Opdrachtgever;
e) “Overeenkomst”: de opdrachtbevestiging uitgereikt door KVDS of gelijk welke andere
communicatie tussen KVDS en Opdrachtgever waaruit afdoende een wilsovereenstemming m.b.t. te leveren “Diensten” blijkt. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de Overeenkomst.
f) “Vergoedingen”: de door KVDS jegens Opdrachtgever aangerekende erelonen en kosten, eventueel vermeerderd met toepasselijke belastingen, waaronder de belasting
op de toegevoegde waarde, met alle voorgeschoten kosten (o.m. kosten m.b.t. maken van kopieën, reis- en hotelkosten etc.) en de kantooronkosten, dewelke evenredig aan de aangerekende erelonen zullen worden berekend;
g) “Rapport”: elk rapport of elke verklaring opgesteld door KVDS overeenkomstig de
richtlijnen van de Opdrachtgever;
ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN KVDS
Artikel 2.1
Tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, zijn onderhavige voorwaarden van
toepassing op:
a) Alle Overeenkomsten afgesloten met KVDS;
b) Alle Diensten geleverd door KVDS;
c) Alle producten of goederen geleverd door KVDS;
d) Alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van KVDS;
e) Alles voortvloeiend uit of in verband met voormelde Overeenkomsten, Diensten,
werken, producten of goederen, aanbiedingen en prijsopgaven, zoals toekomstige
overeenkomsten of geamendeerde overeenkomsten;
Artikel 2.2
In het geval van tegenstrijdigheden tussen onderhavige voorwaarden en die van de Opdrachtgever, hebben onderhavige voorwaarden voorrang met uitsluiting van de algemene
voorwaarden van de Opdrachtgever.
In het geval tegenstrijdigheden tussen de Nederlandse versie en een vertaling van deze
voorwaarden zich voordoen, heeft de Nederlandse versie voorrang.

Artikel 2.3
Indien KVDS zou afwijken van enige bepaling in onderhavige voorwaarden, dan blijven de
overige bepalingen onverminderd van kracht.
Indien een bepaling van onderhavige voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De ongeldige voorwaarde zal worden
vervangen door een bepaling die het nauwst aansluit bij de wil van de partijen.
ARTIKEL 3 – PERSONELE TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN KVDS
Onderhavige algemene voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve:
a) KVDS met inbegrip van haar huidige en voormalige werknemers, bestuurders, leden
van het management en alle personen die in welke hoedanigheid dan ook werken
voor KVDS;
b) Alle derden die in uitvoering van de Opdracht zijn ingeschakeld door KVDS;
c) Iedereen door wiens daden of nalatigheid KVDS aansprakelijk is gesteld of zal worden
gesteld;
d) Alle mogelijke rechtsopvolgers van de personen vermeld sub a-c;
ARTIKEL 4 – DIENSTEN, AANVAARDING EN AANVANG
Artikel 4.1
Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door KVDS (of enige andere
persoon op instructie van KVDS in overeenstemming met artikel 3), zelfs indien het de expliciete of impliciete bedoeling is van de Opdrachtgever dat de Opdracht wordt uitgevoerd
door een welbepaalde persoon. De Opdrachtgever erkent dat de omschrijving en de omvang
van de Diensten volstaan om te voldoen aan zijn behoeften. KVDS is gerechtigd om voort te
gaan op de instructies van de werknemers en lasthebbers van de Opdrachtgever.
Artikel 4.2
Een Opdracht, toegekend aan KVDS, wordt alleen beschouwd als aanvaard door KVDS als deze schriftelijk is bevestigd door KVDS of wanneer KVDS is begonnen met de uitvoering van de
Opdracht.
Artikel 4.3
De uitvoering van de Opdracht vangt aan op de datum vermeld in opdrachtbevestiging of
anders schriftelijk overeengekomen. Indien deze datum op verzoek van de Opdrachtgever
wordt gewijzigd en mits akkoord van KVDS, behoudt KVDS zich het recht voor om bijkomende Vergoedingen ter dekking van bijkomende onkosten en/of uitgaven in rekening te brengen.
Artikel 4.4
KVDS is niet verantwoordelijk voor enig gebrek aan advies of toelichting met betrekking tot
zaken die buiten het bestek van de Opdracht (zoals vermeld in de opdrachtbevestiging of in

gelijk welk ander document) vallen. Indien het bestek van de Opdracht onvoldoende is of indien de omvang van de Diensten onduidelijk is, dient de Opdrachtgever dit zelf onmiddellijk
te melden aan KVDS zodat het bestek van de Opdracht wordt gewijzigd.
ARTIKEL 5 – DEGELIJKE EN TIJDIGE INFORMATIE VERSTREKT DOOR DE OPDRACHTGEVER
De Opdrachtgever verstrekt tijdens de ganse duur van de uitvoering van de Opdracht alle
gegevens en informatie noodzakelijk voor de uitvoering van de Opdracht kosteloos aan
KVDS. KVDS is gerechtigd te vertrouwen dat deze informatie volledig en accuraat is. Opdrachtgever garandeert dat alle informatie en gegevens verstrekt, juist en volledig is. KVDS
heeft het recht de aanvang en/of de uitvoering van de Opdracht op te schorten om de juistheid te controleren van de verstrekte informatie en gegevens. In elk geval is KVDS niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan onvolledige, onjuiste en/of ontijdig aangeleverde
informatie en/of gegevens.

ARTIKEL 6 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT
Artikel 6.1
Bij het uitvoeren van de Opdracht past KVDS de gepaste bekwaamheid en zorg toe dewelke
redelijkerwijs kan worden verwacht van een goede dienstenleverancier in gelijkaardige omstandigheden.
Artikel 6.2
De uitvoering van de Opdracht geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
Artikel 6.3
KVDS heeft het recht om alle maatregelen te nemen die volgens haar nuttig zijn voor de uitvoering van de Opdracht.
Artikel 6.4
KVDS heeft met het oog op de uitvoering van de Opdracht, het recht om derden in onderaanneming in te schakelen. Bij het kiezen van de derde dient KVDS alle zorg van een goede
dienstenleverancier toe te passen bij het maken van deze keuze.
Artikel 6.5
Het is KVDS toegestaan om hetzij in eigen naam hetzij in naam van de Opdrachtgever overeenkomsten te sluiten met derden met het oog op de uitvoering van de Opdracht met aanvaarding van de standaardvoorwaarden aangewend door bedoelde derden, zelfs indien dergelijke standaardvoorwaarden een bepaling bevatten die de aansprakelijkheid van de derde
volledig uitsluit of die de aansprakelijkheid (in grote mate) beperkt, of een bepaling van jurisdictie (al dan niet scheidsrechtelijk), of een rechtskeuzebeding en/of een vrijwaringsbeding. KVDS is gerechtigd zich te beroepen op de voorwaarden van de derde jegens de Opdrachtgever.

Artikel 6.6
De door KVDS ingeschakelde derden voeren hun opdracht uit voor rekening en risico van de
Opdrachtgever. KVDS is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor tekortkomingen van
derden, noch is KVDS aansprakelijk of verantwoordelijk voor de door KVDS of door derden
gebruikte of te gebruiken uitrustingen die niet (of niet correct) werken. Deze uitsluiting van
aansprakelijkheid voor tekortkomingen en uitrustingen omvat, maar is daartoe niet beperkt,
software, databases, registers of andere zaken. Indien KVDS daarvoor aansprakelijk zou kunnen worden gehouden, is haar aansprakelijkheid beperkt, in het bijzonder overeenkomstig
artikel 11. iv).
ARTIKEL 7 – VERANDERINGEN EN VARIATIES
Elk redelijk verzoek tot wijziging of uitbreiding van de Opdracht zal door KVDS worden onderzocht. Zulk een wijziging of uitbreiding kan zijn weerslag hebben op de omvang van de
Vergoedingen en de uitvoeringstermijn. Indien praktisch mogelijk, zal een wijziging of uitbreiding van de Opdracht voorafgaand schriftelijk worden overeengekomen. Indien praktisch
niet mogelijk, zal de gewijzigde en/of uitgebreide opdracht worden uitgevoerd aan de door
KVDS te hanteren standaardvoorwaarden. KVDS heeft het recht om te weigeren de Opdracht te wijzigen of uit te breiden om redenen haar eigen, zoals gebrek aan tijd of competentie in een specifiek domein. Dergelijke weigering heeft geen invloed op de oorspronkelijke Opdracht.

ARTIKEL 8 – OVERMACHT
Artikel 8.1.1
KVDS is niet verantwoordelijk voor enige vertraging, aansprakelijkheid of andere gevolgen
voortvloeiende uit:
i) elk verzuim door de Opdrachtgever of een derde bij het uitvoeren van de verplichtingen
van de Opdrachtgever krachtens onderhavige Overeenkomst (met inbegrip van, maar
niet beperkt tot, verzuim om tijdig informatie te verstrekken, verstrekken van onvolledige of foutieve informatie, vertraging bij de aanvang van de diensten of verzuim bij het
leveren van materialen of voorzieningen die vereist zijn volgens onderhavige Overeenkomst); of
ii) elke andere vertraging veroorzaakt door daden of onachtzaamheden van de Opdrachtgever of derden, of daden of onachtzaamheden van de respectievelijke werknemers,
vertegenwoordigers of onderaannemers van de Opdrachtgever, of
iii) elke vertraging, veroorzaakt door omstandigheden waarover KVDS geen redelijke controle heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een verzuim van een overheidsin-

stantie, vertegenwoordiger of reglementerende instantie om de gepaste goedkeuringen
toe te kennen, stakingen, lock-outs of arbeidsgeschillen van welke aard dan ook (zowel
met betrekking tot de eigen werknemers als andere), brand, overstroming, ontploffing,
natuurrampen, militaire operaties, blokkade, sabotage, revolutie, opstand, burgerlijke
onrust, oorlog of burgeroorlog, slechte weersomstandigheden of langdurige stroomuitval (“Overmacht”).
Artikel 8.1.2 – Daden door overheden of reglementerende instanties
KVDS is niet aansprakelijk voor daden, regelgeving of beperkingen van overheidsinstellingen
of reglementerende instanties of voor veranderingen in dergelijke reglementeringen of regels, zoals de regels van een classificatiebureau, een agentschap voor zeevaartveiligheid of
een certificatie-instantie voor kwaliteitsbeoordeling, ingevoerd na de ondertekening van de
Overeenkomst.
Artikel 8.1.3 – Vertrouwen op de ontvangen informatie
Bij de uitvoering van een Opdracht zal KVDS in goed vertrouwen voortgaan op de informatie
die zij ontving van Scheepseigenaar(s), Scheepsbemanning(en), Scheeps- en jachtmakelaars,
verzekeraar(s) of toekomstige verzekeraar(s) en/of elk classificatiebureau of een bona fide
derde instantie en/of op richtlijnen en informatie ontvangen van schijnbaar bevoegde werknemers of lasthebbers van de Opdrachtgever.
Artikel 8.1.4 – Bijkomende rechten KVDS
In het geval van vertragingen, veroorzaakt door de hiervoor genoemde omstandigheden,
heeft KVDS het recht:
(i) Op de terugbetaling van onkosten en/of uitgaven, opgelopen door KVDS als gevolg
van de vertraging, met inbegrip van vergoedingen verschuldigd aan een derde, zoals
een onderaannemer of een arbeidsbemiddelingsbureau samen met verlies van winsten;
(ii) Om de Diensten opnieuw te herschikken teneinde een belangenconflict te vermijden met jegens andere opdrachtgevers uit te voeren opdrachten; en
(iii) Om de personeelsleden van KVDS te herschikken, zodat ze opdrachten kunnen uitvoeren voor andere opdrachtgevers;
Artikel 8.2
Indien Overmacht, zoals omschreven in artikel 8.1, is KVDS gerechtigd de verdere uitvoering
van de Opdracht op te schorten mits afdoende notificatie jegens Opdrachtgever.
Indien de Overmacht zich langer voordoet dan gedurende 1 maand onafgebroken, hebben
zowel de Opdrachtgever als KVDS het recht de Overeenkomst te verbreken m.b.t. het nog
niet-uitgevoerde gedeelte van de Opdracht zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd
is.

ARTIKEL 9 – RAPPORTEN
Na voltooiing van de overeenkomst stelt KVDS een schriftelijk Rapport op inhoudende haar
bevindingen voor de Opdrachtgever. Op verzoek van de Opdrachtgever kan KVDS ook een
tussentijds Rapport opstellen voor de Opdrachtgever. Zulk Rapport is alleen bedoeld voor de
Opdrachtgever, maar KVDS zal de Opdrachtgever niet onredelijk haar toestemming weigeren
om een Rapport(Rapporten) kenbaar te maken aan een met naam genoemde derde. De Opdrachtgever zal KVDS vrijwaren t.a.v. elke aansprakelijkheid jegens een derde om reden van
de uitvoering van de Opdracht of de mededeling van het rapport. In het licht daarvan kan de
Opdrachtgever jegens KVDS genoodzaakt worden om alle redelijke kosten noodzakelijk in
haar verdediging t.a.v. die derde, op eerste verzoek te provisioneren.
ARTIKEL 10 – BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID KVDS
De volgende beperking inzake de aansprakelijkheid van KVDS is van toepassing:
i)
Standaard zorg KVDS
KVDS zal alle bekwaamheid en zorg aan de dag leggen bij de uitvoering van de Opdracht dewelke redelijkerwijs kan worden verwacht van een dienstverlener in gelijkaardige omstandigheden. De Opdrachtgever erkent dat de verbintenissen, m.u.v. de aflevering van het rapport, in hoofde van KVDS inspanningsverbintenissen zijn.
ii)
Erkenning in hoofde van de Opdrachtgever
De Opdrachtgever erkent dat het noch in zijn belang noch in het belang van KVDS is dat
KVDS een onbeperkte aansprakelijkheid zou aanvaarden, aangezien een dergelijk verzoek
een onredelijke (en mogelijk onverzekerbare) belasting zou betekenen voor KVDS, op dusdanige wijze dat het voor KVDS economisch onmogelijk zou zijn om de Diensten tegen een
redelijke prijs aan te bieden.
iii)

Integrale vrijwaring t.a.v. personen vernoemd in artikel 3 van onderhavige algemene voorwaarden
De Opdrachtgever vrijwaart de personen vermeld in artikel 3, a-d t.a.v. elke vordering van
derden die ontstaan is n.a.v. de uitvoering van de Opdracht.
iv)
Beperking van aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van KVDS jegens Opdrachtgever gerelateerd aan de uitvoering van een
Opdracht, zal niet meer bedragen dan 50.000,00 EUR (zegge: vijftig duizend euro) per schadegeval. Indien er meerdere schadegevallen zich voordoen in de uitvoering van dezelfde
Opdracht, zal de gecumuleerde aansprakelijkheid m.b.t. alle schadegevallen niet meer bedragen dan 100.000,00 EUR (zegge: honderd duizend euro).

Ter gelegenheid van de uitvoering van een raamovereenkomst, zal elke specifieke opdracht
als Opdracht worden beschouwd.
v)
Uitsluiting van aansprakelijkheid
KVDS is niet aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor:
a) Winstderving, verlies van bedrijfsactiviteit, overeenkomsten, goodwill, inkomsten of
verwachte besparingen;
b) Onrechtstreekse schade of vervolgverlies of vervolgschade van welke aard ook, met
inbegrip doch daartoe niet beperkt: bedrijfsschade, onmogelijkheid overeenkomsten
af te sluiten of voort te zetten, tijdverlet, huurverlies, schoonmaakkosten, administratieve kosten, etc.;
c) Administratieve of strafrechtelijke geldboetes, andere administratieve of strafrechtelijke straffen, morele of niet-schadecompenserende vergoedingen;
v)
Opdrachtgever die optreedt voor rekening van een derde
Indien de Opdrachtgever blijkt te handelen voor rekening van een derde, doch dit niet kenbaar heeft gemaakt uiterlijk op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst,
kan KVDS’ fout of nalatigheid niet leiden tot diens aansprakelijkheid jegens die derde.
vi)
Beperking in de tijd
Elke vordering jegens KVDS dient te worden ingesteld voor de bevoegde rechtbank uiterlijk 1
jaar na het ontstaan van de feiten die aanleiding geven tot de vordering.
ARTIKEL 11 – VERGOEDINGEN EN UITGAVEN
Tenzij anders overeengekomen worden de erelonen van KVDS berekend aan de hand van de
tijd die het personeel van KVDS (inclusief onderaannemers en freelancers) nodig heeft om
de Opdracht uit te voeren, vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief.
De Opdrachtgever betaalt alle jegens KVDS verschuldigde Vergoedingen in overeenstemming met onderhavige algemene voorwaarden.
ARTIKEL 12 – ONVERMOGEN, LAATTIJDIGE BETALINGEN, BELASTINGEN EN ZEKERHEID
Artikel 12.1
KVDS heeft het recht tijdens de duur van de Opdracht een tussentijds factuur uit te reiken.
De door KVDS uitgereikte facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders vermeld op de factuur.
Artikel 12.2
Indien KVDS belast wordt met belastingen van gelijk welke aard die ontstaan zijn n.a.v. de
uitvoering van de Opdracht, heeft KVDS het recht deze integraal door te belasten aan de
Opdrachtgever, zelfs indien KVDS reeds een eindfactuur zou hebben uitgereikt.

Artikel 12.3
Alle onkosten die een betaling van de factuur met zich zou meebrengen, zoals bankkosten,
zijn integraal ten laste van de Opdrachtgever.
Artikel 12.4
De Opdrachtgever wordt geacht de door KVDS uitgereikte facturen te hebben aanvaard, indien deze niet worden geprotesteerd binnen een termijn van 30 dagen te rekenen van de
factuurdatum. Elk protest dient nauwkeurig en gemotiveerd te zijn. Algemene protesten
worden voor niet geschreven gehouden.
Artikel 12.5
Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, is de Opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest, gelijk aan de nalatigheidsinterest zoals bepaald in
artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % berekend op het
openstaande saldo, verschuldigd.
Artikel 12.6
KVDS heeft te allen tijde het recht – om redenen haar eigen – de Opdrachtgever een voorschot aan te rekenen of hem te verzoeken een zekerheid te doen stellen. Bij gebreken hieraan gevolg te geven, heeft KVDS het recht om de uitvoering van de Opdracht niet aan te
vangen of op te schorten.
Artikel 12.7
Het feit dat de Opdrachtgever op zijn beurt niet wordt vergoed door zijn opdrachtgever, laat
onverlet de betalingsverplichting in hoofde van de Opdrachtgever jegens KVDS.
ARTIKEL 13 – OPSCHORTING
KVDS heeft naar haar goeddunken het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten of om de Overeenkomst te verbreken, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te
zijn, indien:
a) KVDS meent dat de Opdracht niet bevredigend kan worden uitgevoerd zonder risico
of gevaar voor eigendommen of personen;
b) de Opdrachtgever nalaat een van zijn verplichtingen op een tijdige, volledige en gepaste manier na te leven of er reden is aan te nemen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet op een tijdige, volledige en gepaste manier zal naleven;
c) de Opdrachtgever failliet is verklaard;
d) een vordering in faillissement jegens de Opdrachtgever is ingesteld;
e) de Opdrachtgever diens betalingsverplichtingen jegens diens schuldeisers heeft opgeschort;
f) de Opdrachtgever in vereffening (vrijwillig of gerechtelijk) is;

De opschorting van de Opdracht of verbreking van de Overeenkomst doet geen afbreuk aan
de rechten van KVDS, waaronder het recht op betaling m.b.t. reeds uitgevoerde prestaties
en uitgestane onkosten.
ARTIKEL 14 – BEËINDIGING
Zonder afbreuk te doen aan andere rechten die KVDS heeft jegens de Opdrachtgever, heeft
KVDS het recht om de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te beëindigen, met onmiddellijke ingang – tenzij anders bepaald, d.m.v. een schriftelijke kennisgeving, indien:
a) de Opdrachtgever een materiële of voortdurende inbreuk pleegt die ofwel niet geremedieerd kan worden dan wel de Opdrachtgever deze weigert te remediëren tot
tevredenheid van KVDS binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke
kennisgeving;
b) één van de situaties vermeld in artikel 13, 1ste lid, a, c-f van onderhavige algemene
voorwaarden zich voordoet;
c) de Opdrachtgever haar materiële activa overdraagt;
d) de Opdrachtgever – een natuurlijke persoon – is overleden;
e) de Opdrachtgever, of een aan de Opdrachtgever verbonden (rechts)persoon, betrokken is of zal raken in een getuigenis in een gerechtelijke of scheidsrechtelijke procedure waardoor een belangenconflict tussen de Opdrachtgever en KVDS ontstaat;
f) KVDS van oordeel is dat de (verdere) uitvoering van de Opdracht aanleiding geeft tot
een schending van de wet;
g) de aandeelhoudersstructuur van de Opdrachtgever wijzigt, zodat voortaan de Opdrachtgever wordt gecontroleerd door (een) andere aandeelhouder(s);
h) er geweld wordt gepleegd of dreigt te worden gepleegd tegenover de werknemers
van KVDS of gelijk welk andere persoon aangesteld – rechtstreeks of onrechtstreeks door KVDS;
i) de Opdrachtgever facturen m.b.t. andere Opdrachten niet heeft betaald of dreigt niet
te betalen;
j) de Overeenkomst een raamovereenkomst is, d.m.v. een opzegging van 30 dagen;
indien de Overeenkomst wordt beëindigd om één van de redenen vermeld sub a-j, blijft de
Opdrachtgever verschuldigd alle Vergoedingen m.b.t. de reeds uitgevoerde onderdelen van
de Opdracht, alsook, met uitzondering van geval vermeld sub e), de gederfde winst in hoofde van KVDS.
Indien de Overeenkomst niet wordt beëindigd, laat dit onverlet het recht in hoofde van
KVDS op een schadevergoeding ingevolge de inbreuk en op vergoeding van alle kosten die
ontstaan zijn n.a.v. de inbreuk.

ARTIKEL 15 – INTELLECTUELE EIGENDOM
KVDS behoudt de intellectuele eigendom van alle door haar geleverde producten of andere
materialen die zijn gecreëerd in uitvoering van de Opdracht. Tenzij anders uitdrukkelijke
overeengekomen, mag de Opdrachtgever deze producten of materialen enkel aanwenden
voor intern gebruik en voor de doeleinden waarvoor ze zijn voorzien en niet overdragen aan
een derde.
De Opdrachtgever waarborgt dat KVDS en haar onderaannemers gebruik mogen maken van
materialen verstrekt door de Opdrachtgever in uitvoering van de Opdracht vrij van royalty’s.
KVDS zal niet worden verhinderd of worden beperkt om technieken, ideeën, conceptinformatie of know-how te ontwikkelen of aan te wenden.
ARTIKEL 16 – (NOOD)VERKOOP EN SCHULDVERGELIJKING
Indien KVDS de opdracht krijgt om goederen te verkopen in opdracht van de Opdrachtgever,
al dan niet middels tussenkomst van de rechtbank, zal KVDS zich inspannen om een marktconforme prijs te bekomen, rekening houdend met de heersende omstandigheden. KVDS
treedt daarbij steeds op als lasthebber van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal KVDS
vrijwaren tegen elke mogelijke aansprakelijkheid, alle onkosten, lasten, aanslagen, boetes en
belastingen van welke aard ook. KVDS is rekenschap en verantwoording verschuldigd uitsluitend jegens de Opdrachtgever.
KVDS heeft het recht om elk openstaande vordering jegens Opdrachtgever te verrekenen
met de verkoopsopbrengst, ongeacht of kwestieuze vordering betrekking heeft op de Overeenkomst onder dewelke de verkoop is geschied.
ARTIKEL 17 – BEWARING
Artikel 17.1 Monsters & voorwerpen
N.a.v. de uitvoering van de Opdracht kan KVDS – al dan niet op uitdrukkelijk verzoek van de
Opdrachtgever – monsters of voorwerpen in bewaring nemen. KVDS is gerechtigd – om redenen haar eigen – te weigeren monsters of voorwerpen in bewaring te nemen of om bijkomende voorwaarden te stellen. Na uitvoering van de Opdracht zal KVDS de monsters of
voorwerpen gedurende een periode van 6 maanden, te rekenen vanaf datum van de eindfactuur, bewaren, waarna de monsters en voorwerpen zullen worden vernietigd. Op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever kan de periode van bewaring worden verlengd.
Alle kosten gemoeid met het bewaren en vernietigen zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
Artikel 17.2 Dossiers
KVDS is gerechtigd om alle briefwisseling en andere documenten die zij bewaart te vernietigen na een periode van 5 jaar, te rekenen vanaf datum van de eindfactuur, tenzij anders
overeengekomen.

ARTIKEL 18 – BELANGENCONFLICT
KVDS stelt de Opdrachtgever onverwijld in kennis van elke kwestie waardoor haar verdere
betrokkenheid bij de uitvoering van de Opdracht niet langer wenselijk is. De Opdrachtgever
is verantwoordelijk voor de betaling van de aan KVDS verschuldigde Vergoedingen tot op datum van deze kennisgeving.
De Opdrachtgever verklaart zich akkoord dat KVDS zich het recht voorbehoudt om voor andere opdrachtgevers op te treden wiens belangen tegengesteld zijn aan die van de Opdrachtgever, onverminderd artikel 19, en dat gepaste drempels zullen worden ingebouwd
die aan de Opdrachtgever kenbaar zullen worden gemaakt op eerste verzoek.
ARTIKEL 19 – VERTROUWELIJKHEID
Elke partij verbindt er zich toe om informatie die confidentieel werd medegedeeld door de
andere partij niet mede te delen aan derden, tenzij mits uitdrukkelijk voorafgaand akkoord
van de andere partij. Voorgaande geldt niet indien de mededeling geschiedt op last van een
bevel van een bevoegde rechtbank of autoriteit.
Bij twijfel of bepaalde informatie confidentieel is, wordt deze informatie geacht confidentieel te zijn.
KVDS verzamelt en verwerkt de persoons-/bedrijfsgegevens die KVDS van de Opdrachtgever
heeft ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de
aankopen, de boekhouding en directe marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen
en/of het gerechtvaardigd belang. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van
voormelde doeleinden voor de verwerking.
De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoons/bedrijfsgegevens die hij KVDS heeft bezorgd en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan KVDS heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van KVDS en diens werknemers en aangestelden zou ontvangen. De
Opdrachtgever bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn
persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.
ARTIKEL 20 – NIET-OVERDRAAGBAARHEID DOOR DE OPDRACHTGEVER
De Opdrachtgever is niet gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) uit hoofde van een Overeenkomst over te dragen, te noveren of anderszins over te
dragen aan een derde, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande instemming van KVDS.

ARTIKEL 21 – AFSTAND
In hoofde van KVDS zal de niet-uitoefening van een recht t.a.v. een inbreuk niet worden beschouwd als een afstand van recht m.b.t. enige andere inbreuk, tenzij anders uitdrukkelijk
overeengekomen.
ARTIKEL 22 – PUBLICITEIT
Noch KVDS noch de Opdrachtgever mogen verwijzen naar de Diensten en/of de Overeenkomst in enig publiciteitsmateriaal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege
de andere partij. KVDS mag de Diensten slechts vermelden als een referentie voor haar ervaring.
ARTIKEL 23 – TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
Artikel 23.1
Het Belgische recht is uitsluitend van toepassing op de Overeenkomst, Opdracht en/of Diensten.
Artikel 23.2
De Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen (afdeling Antwerpen) zijn
exclusief bevoegd m.b.t. elk mogelijk geschil dat zou kunnen rijzen tussen de Opdrachtgever
en KVDS n.a.v. de uitvoering van de Diensten of de Overeenkomst.

Aanvullende algemene voorwaarden KVDS.BE
ARTIKEL 24 – TOEPASSINGSGEBIED AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN
Onderhavige aanvullende voorwaarden zijn van toepassing ter aanvulling van de algemene
voorwaarden (artikelen 1-23) indien de Opdracht en/of Diensten gerelateerd zijn aan:
a) sleepinspecties daarin inbegrepen, doch daartoe niet beperkt sleepberekeningen, die
dienen te worden uitgevoerd voorafgaand aan een sleepoperatie, in overeenstemming met de toepasselijke normen, overeengekomen tussen KVDS en de Opdrachtgever voorafgaand aan de aanvang van de Opdracht;
b) ladinginspecties, met inbegrip van projectlading, en het berekenen en/of controles
van de krachten tijdens het laden en controleren van het hijs- en soortgelijk materiaal alvorens goederen aan boord worden geladen in overeenstemming met de toepasselijke normen, overeengekomen tussen KVDS en de Opdrachtgever voorafgaand
aan de aanvang van de Opdracht;
c) inspectie m.b.t. de staat van een schip, met inbegrip van een zeewaardigheidsonderzoek, in overeenstemming met een checklist en/of toepasselijke normen, overeengekomen tussen KVDS en de Opdrachtgever voorafgaand aan de aanvang van de Opdracht;
d) inspectie van terminals en/of opslagloodsen in overeenstemming met een checklist
en/of toepasselijke normen, overeengekomen tussen KVDS en de Opdrachtgever
voorafgaand aan de aanvang van de Opdracht;
e) alle andere diensten waarbij een risico-/veiligheidsbeoordeling of risico/veiligheidsinschatting moet geschieden in overeenstemming met een checklist en/of
toepasselijke normen, overeengekomen tussen KVDS en de Opdrachtgever voorafgaand aan de aanvang van de Opdracht;
hierna genoemd het “Project”;
ARTIKEL 25 – BIJKOMENDE UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID
In aanvulling van artikel 10 van de algemene voorwaarden, gelden de volgende uitsluitingen
bijkomend t.a.v. het Project:
a) elke vordering, verlies, schade of kosten ontstaan wegens een verborgen gebrek dat
niet zichtbaar was op het moment dat KVDS het Project inspecteerde en die redelijkerwijs niet kon worden ontdekt op het moment van de inspectie (omwille van o.a.
een gebrek aan toegang tot het Project, beperkte beschikbare tijd of anderszins);
b) elke vordering, verlies, schade of kosten ontstaan door:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gebeurtenissen of voorvallen die niet direct te wijten zijn aan een fout of nalatigheid door KVDS, of
slechte weersomstandigheden of weersomstandigheden die de berekende design
criteria overschrijden, of
zware zeegang of dermate onvoorziene zeegang die de berekende design criteria
overschrijdt, of
het vertrouwen op publiek beschikbare gegevens (o.m. gegevens verstrekt door
meteorologische instituten, havenautoriteiten, Lloyd’s, etc.), of
de onzeewaardigheid van de betrokken vaartuigen, of
het gebrekkige onderhoud van het aangewende hijs-, sjor-, sleep- en andere materiaal, of
elke handeling of wijziging in de omstandigheden die zich voorgedaan heeft na de
inspectie door KVDS, of
elk verzuim vanwege de Opdrachtgever om de eigen protocollen en/of beleidslijnen op te volgen of bij te werken, met inbegrip van alle gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, lasprocedures, voorschriften inzake brandwacht, etc., of
elk verzuim vanwege de Opdrachtgever om de adviezen van KVDS op te volgen,
indien en in de mate daardoor de schade en/of het verlies is ontstaan, of
gebrekkige brandbestrijdings- en lasapparatuur ter beschikking gesteld door de
Opdrachtgever, of
het verzuim om brandbaar materiaal te verwijderen, of
de gevaarlijke aard van de goederen, o.m. wanneer zij schade toebrengen aan het
schip of aan ander transportmateriaal of gelijk welk ander materiaal;
elke foute of onnauwkeurige informatie verstrekt door de Opdrachtgever;

Indien KVDS aansprakelijk zou worden gehouden t.a.v. een derde indien één van de voorgaande gevallen zich voordoen, zal de Opdrachtgever KVDS vrijwaren m.b.t. elk bedrag KVDS
aan de derde in kwestie verschuldigd zou zijn.
ARTIKEL 26 – AANVULLENDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
I.p.v. de aansprakelijkheidsbeperking vermeld in artikel 10, iv) van de algemene voorwaarden KVDS, zal KVDS gerechtigd zijn haar aansprakelijkheid m.b.t. het Project te beperken tot
100.000,00 EUR (zegge: honderd duizend euro) per schadegeval. Indien er meerdere schadegevallen zich voordoen in de uitvoering van hetzelfde Project, zal de gecumuleerde aansprakelijkheid m.b.t. alle schadegevallen niet meer bedragen dan 200.000,00 EUR (zegge:
twee honderd duizend euro).
Ter gelegenheid van de uitvoering van een raamovereenkomst, zal elke specifieke opdracht
als Project worden beschouwd.

