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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN KWT MILIEU BVBA 

 

Artikel 1: Definities 

1. KWT Milieu: de Belgische BVBA KWT Milieu, Merksplassesteenweg 95/3 te 2310 Rijkevorsel  met ondernemingsnummer 0479.805.550, 

RPR Antwerpen afdeling Turnhout en HRT 95142. 

2. Klant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor de verhandeling, verkoop of levering van enige zaak of dienst een beroep doet 

op KWT Milieu of die aan KWT Milieu verzoekt daartoe enig voorstel te formuleren. 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door KWT Milieu uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten waarbij 

KWT optreedt als aanbieder of leverancier, alsmede op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien. 

2. Bij tegenstrijdigheid tussen de inhoud van een tussen KWT Milieu en de Klant gesloten overeenkomst en een bepaling uit deze Algemene 

Voorwaarden heeft de corresponderende bepaling uit de overeenkomst voorrang. 

3. Andersluidende algemene voorwaarden van de Klant zijn in geen geval van toepassing. 

 

Artikel 3: Offertes 

1. Alle offertes van KWT Milieu zijn vrijblijvend en herroepelijk en gelden als een loutere uitnodiging aan de Klant tot het doen van een 

aanbod, tenzij wanneer in de offerte uitdrukkelijk wordt aangegeven dat KWT Milieu met haar offerte een bindend aanbod doet. Bij een 

vrijblijvende en herroepelijke offerte, ontstaat een overeenkomst zodra KWT Milieu het aanbod van de Klant heeft aanvaard. 

2. Indien de Klant een aanbod doet dat niet in overeenstemming is met de offerte van KWT Milieu, heeft KWT Milieu het recht alle kosten 

die zij in verband met het opstellen van de offerte heeft gemaakt, bij de Klant in rekening te brengen. 

3. Bij het opmaken van een offerte, gaat KWT Milieu ervan uit  dat de door de Klant verstrekte informatie, zoals berekeningen en tekeningen, 

juist zijn en dat zij haar offerte op deze informatie kan baseren. De nadelige gevolgen van verkeerde informatie zijn ten laste van de Klant. 

 

Artikel 4: Levertijd en uitvoeringsperiode 

1.a. KWT Milieu stelt de levertijd en/of uitvoeringsperiode bij benadering vast, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 

   b. Indien om enigerlei reden deze geschatte levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt overschreden, is er geen recht op enige vorm van 
   schadevergoeding, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. 
2.a. Indien KWT Milieu zich uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verbonden tot de naleving van een leveringstermijn en/of uitvoeringsperiode, 

   stelt zij deze vast op grond van de op dat moment aan haar bekende feiten en omstandigheden. 

   b. De levertijd en/of uitvoeringsperiode kunnen in volgende gevallen door de KWT Milieu worden verlengd zonder dat daaruit recht op 

   enige schadevergoeding van de Klant ontstaat, onder andere : 

• indien zich nieuwe feiten en/of omstandigheden voordoen, of er omstandigheden zijn die KWT Milieu niet kende op het ogenblik 

van het vaststellen van de levertijden/of uitvoeringsperiode; 

• indien de door de Klant verstrekte informatie, zoals berekeningen en tekeningen, onjuist blijken te zijn; 

• indien de door KWT Milieu aangeleverde ontwerptekeningen niet binnen tien werkdagen door de Klant zijn goedgekeurd; 

• bij meerwerk; 

• bij opschorting door KWT Milieu van haar verplichtingen om het even welke rechtmatige reden; of 

• bij onwerkbaar weer. 

In alle gevallen geldt dat de werkzaamheden na verlenging van de levertijd en/of uitvoeringsperiode, door KWT Milieu zullen worden 

uitgevoerd zodra haar planning dit redelijkerwijs toelaat. De meerkost van vertragingen veroorzaakt door toedoen van de Klant zijn ten laste 

van de Klant. 

3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat in ieder geval pas in op het moment dat; 

    a. vaststaat dat over alle details, zowel commercieel als technisch, overeenstemming is      bereikt. 

    b. aan alle voor uitvoering van de opdracht noodzakelijke voorwaarden is voldaan; en 

    c. indien toepasselijk, een eerste (termijn)betaling door KWT Milieu is ontvangen. 

 

Artikel 5: Wijziging werk 

1. Er is meer- of minderwerk indien: 

    a. het ontwerp, de specificaties of het bestek worden aangepast; 

    b. de door de Klant verstrekte gegevens onjuist blijken te zijn. 

2. De kosten van meerwerk die de Klant met de gebruikelijke winstmarge van KWT Milieu jegens KWT Milieu verschuldigd is, worden 

berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. 

3. Wanneer het uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat de Klant het recht heeft om de prestaties van KWT Milieu te verminderen 

in vergelijking met wat oorspronkelijk is overeengekomen, wordt de oorspronkelijk overeengekomen prijs verminderd met de door het 

minderwerk uitgespaarde kosten die berekend worden op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die golden op het moment 

dat de overeenkomst oorspronkelijk werd gesloten. 

 

Artikel 6: Overmacht 

1. Overmacht doet zich voor wanneer het redelijkerwijze niet van KWT Milieu kan worden verwacht een prestatie uit te voeren in geval van 

omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs onvoorzienbaar waren en redelijkerwijs vreemd zijn aan de wil van 

KWT Milieu. Overmacht doet zich in ieder geval voor in de volgende, niet limitatief opgesomde gevallen: slechte weersomstandigheden, 

aardbevingen en de gevolgen daarvan, brand, verlies of diefstal van werkmateriaal, het verloren gaan van materialen, stakingen, 

wegblokkades, werkonderbrekingen, import- of handelsbeperkingen en tekortkomingen in de nakoming door leveranciers en/of 

onderaannemers van KWT Milieu. 
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2. Indien de overmacht een definitief of blijvend karakter heeft, wordt de overeenkomst van rechtswege voor de toekomst beëindigd zonder 

enige schadevergoeding van de ene aan de andere partij. 

3.a. Bij tijdelijke overmacht heeft KWT Milieu het recht om, zonder enige schadevergoeding, de uitvoering van haar verbintenissen op te 

   schorten. Indien KWT Milieu zich uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verbonden tot de naleving van een leveringstermijn of  

   uitvoeringsperiode, wordt de termijn voor de door overmacht aangetaste verbintenissen automatisch verlengd met de duur van de 

   vertraging die de overmacht met zich heeft meegebracht. 

   b. Indien de tijdelijke overmacht gedurende zes maanden aanhoudt of redelijkerwijze vaststaat dat ze gedurende zes maanden zal 

   aanhouden, hebben partijen het recht om de overeenkomst voor wat betreft de toekomstige prestaties te beëindigen zonder enige  

   schadevergoeding van de ene aan de andere partij. 

 

Artikel 7: Vergunningen 

1.De Klant is verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die voor het uitvoeren 

van het werk vereist zijn. 

 

Artikel 8: Levering en risico-overgang 

1. De levering vindt plaats “af fabriek” (Ex Works) conform de Incoterms 2010 in de magazijnen van KWT Milieu te Rijkevorsel  of, bij 

herlocatie, de plaats waar de magazijnen van KWT Milieu zich dan bevinden. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 13, gaat het risico 

van de zaak over op het moment dat de zaak aan de Klant ter beschikking wordt gesteld, conform Ex Works. 

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, kunnen partijen overeenkomen dat KWT Milieu voor het transport zorgt. Het risico van 

opslag, laden, transport en lossen blijft ook in dat geval voor rekening van de Klant. 

3. Als de zaak moet worden vervangen of teruggezonden, draagt de Klant het risico van de te vervangen zaak tot het moment waarop deze 

weer in het bezit van KWT Milieu is gesteld. 

4. Zaken die ter beschikking van de Klant staan maar binnen de in een aanmaning gestelde termijn niet worden afgenomen, worden voor 

rekening en op risico en kosten van de Klant opgeslagen. Bij een verhindering tot aflevering van een zaak die aan snel tenietgaan of 

achteruitgaan onderhevig is of waarvan om een andere reden de verdere bewaring zo bezwaarlijk is dat zij in de gegeven omstandigheden 

niet van KWT Milieu kan worden gevergd, is deze bevoegd de zaak op een geschikte wijze te (doen) verkopen. 

 

Artikel 9: Oplevering 

1. De goederen en diensten zijn  opgeleverd indien en voor zover één van de volgende situaties zich voordoet: 

a. de Klant heeft de goederen en diensten  goedgekeurd; 

b. de Klant heeft de goederen en diensten  in gebruik genomen; 

c. KWT Milieu heeft schriftelijk aan de Klant meegedeeld dat de goederen en diensten zijn voltooid maar de Klant heeft niet binnen 14 

    kalenderdagen na dagtekening van deze mededeling schriftelijk kenbaar gemaakt of de goederen en diensten  al dan niet zijn 

    goedgekeurd; 

d. de Klant keurt de goederen en diensten  af op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen, die binnen 30 dagen kunnen 

    worden hersteld of nageleverd en die de ingebruikname van de goederen en diensten  niet in de weg staan. 

2. Bij afkeuring van de goederen en diensten dient de Klant dit onder duidelijke opgave van elke reden schriftelijk aan KWT Milieu mee te 

delen, binnen 14 kalenderdagen nadat KWT Milieu haar heeft meegedeeld dat de goederen en diensten zijn  voltooid. 

3. Bij afkeuring van de goederen en diensten dient de Klant aan KWT Milieu de gelegenheid te bieden om de goederen en diensten  te 

herstellen of opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing. 

4. De Klant vrijwaart KWT Milieu voor alle aanspraken van derden in verband met schade aan niet opgeleverde delen van de goederen en 

diensten, welke is veroorzaakt door gebruik van het opgeleverde deel van de goederen en diensten  door de Klant. 

 

Artikel 10: Uitvoering 

1. De Klant staat ervoor in dat KWT Milieu steeds: 

a. ongestoord en op de overeengekomen tijdstippen haar werkzaamheden kan verrichten; 

b. de beschikking heeft over de benodigde voorzieningen, zoals water, elektriciteit, gas, verwarming en een afsluitbare droge opslagruimte; 

en  

c. gebruik kan maken van alle voorzieningen voorgeschreven door de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers 

    bij de uitvoering van hun werk. 

2. Indien de Klant zijn verplichtingen zoals omschreven in het vorige lid niet nakomt, mag  KWT Milieu de werkzaamheden opschorten 

totdat de Klant aan deze verplichtingen  voldoet. De werkzaamheden worden door KWT Milieu hervat van zodra de Klant volledig  aan zijn 

verplichtingen voldoet en de planning van KWT Milieu dit redelijkerwijs toelaat.  Indien KWT Milieu door deze vertraging schade lijdt, komt 

deze schade voor rekening van de Klant. 

 

Artikel 11: Prijs 

1. De in de prijsopgave genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering “af fabriek” (Ex Works) conform Incoterms 2010 behoudens 

uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. De prijzen zijn exclusief BTW. 

2. De prijzen zijn exclusief de kosten voor: 

a. hak-; hei-, breek-, funderings-, grond-, metsel-, timmer-, herstel-, installatie- of ander bouwkundig werk; 

b. verpakking; 

c. reserveonderdelen; 

d. speciale gereedschappen; 

e. ingebruikname (commissioning); 

f. training in situ; 

g. installatiesupervisie; 
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h. testen en testverslagen, indien meer dan de FAT (Factory Acceptance Test); 

i. aansluiting van elektriciteit, gas, water of andere dergelijke infrastructurele voorzieningen; 

j. reis en verblijf; en 

k. beperking en/of voorkoming van schade aan zaken die op of bij het werk aanwezig zijn. 

3. Indien na het sluiten van de overeenkomst en voordat de overeenkomst volledig is nagekomen, de prijs van de kostprijsbepalende 

factoren met meer dan 10% is gestegen ten opzichte van het moment van de offerteberekening, dan mag KWT Milieu dit verschil aan Klant 

doorrekenen. Deze prijsstijging wordt door de Klant bij de eerstvolgende (termijn) betaling voldaan. 

 

Artikel 12: Betaling 

1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, wordt betaald op de plaats van vestiging van KWT Milieu of op een door KWT 

Milieu aangewezen rekening. 

2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, wordt op een van de volgende twee wijzen betaald: 

a. volgens het volgende schema: 

• 40% van de totale prijs bij totstandkoming van de overeenkomst; 

• 50% van de totale prijs na ontwerpgoedkeuring; 

• 10% van de totale prijs bij (op) levering. 

b. binnen 30 dagen na factuurdatum. 

3. Op eerste verzoek van KWT Milieu dient de Klant een adequate zekerheid voor de onder de overeenkomst nog resterende betalingen 

te verstrekken. Bij niet-nakoming door de Klant van deze verplichting binnen uiterlijk 7 kalenderdagen, is er sprake van een wanprestatie 

van de Klant en heeft KWT Milieu het recht zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ten laste van de Klant te 

ontbinden en haar schade met inbegrip van gederfde winst op de Klant te verhalen. 

4. Het is de Klant in geen enkel geval toegestaan om betalingen te verrekenen met een vordering op KWT Milieu.  Het is KWT Milieu wel 

toegelaten om betalingen te verrekenen met openstaande vorderingen op de Klant (ook in geval van faillissement of gerechtelijke 

reorganisatie van de Klant) 

5. De vordering van KWT Milieu onder de overeenkomst is onmiddellijk en volledig opeisbaar indien: 

a. een betalingstermijn door de Klant is overschreden; 

b. de Klant failliet is of een beroep doet op de bepalingen inzake gerechtelijke reorganisatie voorzien in de Wet van 31 januari 2009 

    betreffende de continuïteit van de ondernemingen of enige latere reorganisatiewet; 

c. bewarend of uitvoerend beslag op activa van de Klant wordt gelegd; 

d. de Klant als rechtspersoon wordt ontbonden of vereffend; of 

e. de Klant als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld, overlijdt of het verzoek indient om tot de collectieve schuldenregeling te  

    worden toegelaten 

f. enige qua impact vergelijkbare omstandigheid zich voordoet. 

6. Bij niet-tijdige betaling is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag een nalatigheidsinterest aan KWT 

Milieu verschuldigd op het openstaande bedrag. Deze nalatigheidsinterest is gelijk aan de wettelijke interestvoet die van toepassing is in 

geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimum van 1% per maand. Bij de interestberekening wordt een gedeelte 

van een maand als een hele maand beschouwd. 

7. Bij niet-tijdige betaling is de Klant aan KWT Milieu tevens een schadevergoeding  van rechtswege en zonder in gebrekestelling 

verschuldigd, met een minimum van €75. De schadevergoeding wordt berekend op de factuurbedragen op basis van de volgende tabel: 

• over de eerste € 2.500 15% 

• over het meerdere tot € 5.000 10% 

• over het meerdere tot € 15.000 8% 

• over het meerdere tot € 60.000 6% 

• over het meerdere vanaf € 60.000 4%. 

Indien de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan het bedrag dat op grond van bovenstaande tabel dient te worden vergoed, dan is de 

Klant deze daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd. 

8 .In geval van betalingsverzuim van een klant, is KWT Milieu gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee 

samenhangende overeenkomsten op te schorten. 

 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud 

1. KWT Milieu behoudt de eigendom van een geleverde zaak zolang de prijs van deze zaak en van de daarmee verband houdende 

werkzaamheden niet in zijn geheel is betaald. 

2. Zolang het eigendomsvoorbehoud van KWT Milieu op een zaak rust, mag de Klant deze zaak NOOIT  bezwaren. 

3. Wanneer KWT Milieu zich op haar eigendomsvoorbehoud beroept, mag zij de desbetreffende geleverde zaken bij de Klant terughalen, 

mits toelating van de  bevoegde rechter. 

4. Indien en zodra KWT Milieu door vermenging, natrekking of vervorming van een zaak geen beroep op haar eigendomsvoorbehoud 

(meer) kan doen, is de Klant gehouden om de nieuw gevormde zaken aan KWT Milieu te verpanden of een aan KWT Milieu voldoening 

scheppende zekerheid, zoals een abstracte bankgarantie op eerste verzoek, te doen verschaffen. 

 

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten 

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is of wordt KWT Milieu de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op 

door haar vervaardigde offertes, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, modellen en dergelijke, ongeacht of hiervoor kosten 

bij de Klant in rekening zijn gebracht. 

2. De in lid 1 van dit artikel 14 bedoelde gegevens mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KWT Milieu noch geheel, 

noch gedeeltelijk worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Schendingen van de in dit artikel 14 omschreven verplichtingen door 
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de Klant zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van € 

20.000 per vastgestelde inbreuk, te betalen op het eerste verzoek van KWT Milieu, onverminderd het recht van KWT Milieu om 

desgevallend hogere schade aan te tonen en te eisen. 

3. De Klant dient de in lid 1 van dit artikel 14 bedoelde gegevens op eerste verzoek en binnen de gestelde termijn aan KWT Milieu terug te 

geven, zonder daarvan enigerlei kopie op enigerlei gegevensdrager achter te houden. Schending van deze bepaling door de Klant zal van 

rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van € 1.500 per dag dat enig 

gegeven of kopie wordt achtergehouden, onverminderd het recht van KWT Milieu om desgevallend hogere schade aan te tonen en te 

eisen. 

 

Artikel 15: Informatie 

1. De Klant is verantwoordelijk voor alle tekeningen, berekeningen, ontwerpen en andere informatie die zij voor het uitvoeren van de 

opdracht aan KWT Milieu ter beschikking stelt. 

2. De Klant vrijwaart KWT Milieu voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de door hem ter beschikking gestelde tekeningen, 

berekeningen, ontwerpen en andere informatie. 

3. De Klant is verantwoordelijk voor de functionele geschiktheid van alle door of namens hem voorgeschreven materialen. 

4. De Klant is bevoegd om de materialen, alvorens zij worden verwerkt, op eigen kosten te laten onderzoeken. Enige schade die KWT 

Milieu door dit onderzoek lijdt, komt voor rekening van de Klant. 

 

Artikel 16: Garanties 

1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, staat KWT Milieu gedurende zes maanden na (op)levering garant 

overeenkomstig wat hierna is bepaald (“de Garantieperiode”). 

2. Betreft de overeengekomen prestatie het leveren van een zaak, dan staat KWT Milieu gedurende de Garantieperiode garant voor de 

deugdelijkheid van de afgeleverde zaak, onverminderd hetgeen bepaald in punt 7 van dit artikel 16. Bij levering van een ondeugdelijke 

zaak dient de Klant deze zaak aan KWT Milieu terug te sturen. KWT Milieu heeft dan de keuze om: 

a. de zaak te herstellen; 

b. de zaak te vervangen; of 

c. de Klant te crediteren voor een evenredig deel van de factuur. 

3. Indien de overeengekomen prestatie (mede) bestaat uit het bewerken van door de Klant aangeleverd materiaal, dan staat KWT Milieu 

gedurende de Garantieperiode in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. Indien blijkt dat de bewerking niet deugdelijk is 

uitgevoerd, en dit niet te wijten is aan het door de Klant aangeleverde materiaal, heeft KWT Milieu de keuze om: 

a. de bewerking opnieuw uit te voeren, waarbij de Klant zo nodig nieuw materiaal moet aanleveren 

b. het gebrek in de bewerking te herstellen; of 

c. de Klant te crediteren voor een evenredig deel van de factuur. 

4. Indien de overeengekomen prestatie bestaat uit het aannemen van werk, dan staat KWT Milieu gedurende de Garantieperiode garant 

voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en de gebruikte materialen, mits zij daarin de vrije keuze had. 

Bij ondeugdelijkheid van de geleverde constructie en/of materialen zal KWT Milieu deze constructie en/of materialen vervangen of 

herstellen. De door KWT Milieu te herstellen of te vervangen onderdelen worden zo nodig door de Klant naar KWT Milieu (terug)gestuurd. 

Kosten voor demontage en montage van deze onderdelen en eventuele reis- en verblijfskosten komen volledig voor rekening van de Klant. 

5. Indien het opgedragen werk bestaat uit het installeren en/of monteren van een geleverde zaak, dan staat KWT Milieu gedurende de 

Garantieperiode in voor de deugdelijkheid van deze installatie en/of montage. Bij een ondeugdelijke installatie en/of montage wordt dit door 

KWT Milieu hersteld. De eventuele reis- en verblijfskosten die hiermee gepaard gaan, komen volledig voor rekening van de Klant. 

6. In geval van aanneming van werk geldt de garantie alleen als de Klant aan de overeengekomen voorwaarden  ten opzichte van KWT 

Milieu heeft voldaan. 

7. De Klant en KWT Milieu kunnen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen dat voor bepaalde onderdelen de fabrieksgarantie zal gelden, in 

plaats van de garanties in dit artikel. 

8. De Klant dient aan KWT Milieu volledige medewerking te verlenen zodat zij aan zijn garantieverplichtingen op grond van dit artikel kan 

voldoen. 

9. KWT Milieu geeft geen enkele garantie op gebreken die het gevolg zijn van: 

a. normale slijtage; 

b. onkundig gebruik; 

c. niet of incorrect of met andere dan aanbevolen producten uitgevoerd onderhoud; of 

d. een installatie, wijziging, montage of reparatie door de Klant of door derden, tenzij deze volgens door KWT Milieu gegeven instructies 

zijn uitgevoerd. 

10. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken waarin materialen zijn verwerkt die door de Klant zijn aangeleverd, tenzij wordt 

aangetoond dat het gebrek aan het eindproduct niet terug te voeren is naar een gebrek dat zich bevond in de door Klant aangeleverde 

materialen. 

11. Om een beroep te kunnen doen op de garantie uit lid 1 tot en met 5 van dit artikel 16, moet de Klant binnen veertien dagen nadat zij 

het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, het vastgestelde gebrek schriftelijk en gedetailleerd meedelen aan 

KWT Milieu. 

 

Artikel 17: Aansprakelijkheid 

1. De Klant kan geen rechten ontlenen aan informatie en adviezen die zij van KWT Milieu krijgt wanneer deze niet rechtstreeks onder de 

opdracht vallen. 

2. Voor zover het gaat om de verkoop van goederen die behept zijn met een verborgen gebrek, is KWT Milieu niet aansprakelijk indien het 

gebrek, gelet op de stand van de techniek, onnaspeurbaar was. 
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3. KWT Milieu is alleen aansprakelijk voor schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan KWT Milieu toe te rekenen 

ernstige tekortkoming. 

a. Voor vergoeding door KWT Milieu komt, behoudens opzettelijke fout van KWT Milieu, niet in aanmerking: 

• bedrijfsschade, zoals stagnatieschade en gederfde winst; 

• opzichtschade. Onder opzichtschade wordt verstaan schade die door of tijdens de  uitvoering van het werk wordt toegebracht aan  

      zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich in de omgeving van het werk bevinden; en 

• Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van KWT Milieu. 

b. Behoudens opzet van KWT Milieu zelf, is de aansprakelijkheid van KWT Milieu op grond van punt 3 van dit artikel 17 in elk geval beperkt 

tot het bedrag dat de Klant in uitvoering van de overeenkomst en exclusief BTW dient of diende te betalen aan KWT Milieu. 

4. De Klant is aansprakelijk voor alle schade aan zaken, zoals gereedschappen en materialen bestemd voor het werk, die zich op de 

werkplaats bevinden of op een andere overeengekomen plaats en aan KWT Milieu, de Klant en/of derden toebehoren, en deze schade het 

gevolg is van beschadiging, verbranding, verlies of diefstal. 

 

Artikel 18: Deelbaarheid 

1. Als één of meerdere van de clausules (of een deel ervan) van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zou(den) zijn of worden en/of nietig 

en/of onbestaand worden verklaard en/of onafdwingbaar zou(den) zijn, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de andere 

clausules (of van de andere delen van de clausule) van de Algemene Voorwaarden. 

2. In voorkomend geval, wordt de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling of deel daarvan van rechtswege vervangen door de 

wettige, geldige en afdwingbare bepaling die de oorspronkelijke bepaling of deel daarvan zowel qua inhoud, qua draagwijdte als qua 

bedoeling het dichtst benadert. 

 

Artikel 19: Toepasselijk recht 

1. Op alle overeenkomsten tussen KWT Milieu en de Klant, de nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien en deze Algemene 

Voorwaarden is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. 

2. De toepassing van het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken 

(“Weens Koopverdrag”) en het Verdrag van New York van 14 juni 1974 inzake verjaring bij internationale koop van roerende zaken is 

uitgesloten. 

 

Artikel 20: Bevoegde rechter 

1. Alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen KWT Milieu en de Klant, uit de nadere overeenkomsten die daaruit 

voortvloeien en deze Algemene Voorwaarden, zullen uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement 

Antwerpen afdeling Turnhout en desgevallend het Hof van Beroep te Antwerpen. KWT Milieu mag van deze bevoegdheidsregel afwijken 

en de wettelijke bevoegdheidsregels toepassen. 

2. Het staat partijen vrij om een andere vorm van geschillenbeslechting, zoals bemiddeling of arbitrage, overeen te komen. 


