ALGEMENE TANKREININGSVOORWAARDEN GHEYS
Artikel 1. Toepassingsgebied.
Deze algemene tankreinigingsvoorwaarden GHEYS zijn behoudens
andersluidende schriftelijke overeenkomst van toepassing op alle
tankreinigingsactiviteiten door BELGIAN CLEANING CENTER NV, afgekort B.C.C.,
met maatschappelijke zetel te 3580 Beringen, Industrieweg 156 en met
ondernemingsnummer 0472.050.894.
Andersluidende voorwaarden en voorschriften van de opdrachtgever zijn niet
van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
Bij ontstentenis van regelingen in deze voorwaarden zijn de de Algemene
Tankreinigingsvoorwaarden van de Belgische Beroepsfederatie van
Tankreinigers VZW, afgekort CTC, van toepassing.
Een tijdelijke afwijking tussen GHEYS en een Opdrachtgever van de bedingen
van deze ALGEMENE TANKREINIGINGSVOORWAARDEN GHEYS in de wijze van
uitvoering ervan, kan op geen enkele wijze geïnterpreteerd worden als een
aanpassing of vernieuwing van deze bedingen, zodat de bepalingen ervan te
allen tijde blijven gelden.
Het niet uitoefenen door GHEYS van enig recht of verweermiddel dat haar in
deze TANKREINIGINGSVOORWAARDEN wordt verleend zal nooit kunnen
worden geïnterpreteerd als een verzaking aan dit recht of verweermiddel.
Artikel 2. Definities
a. Reinigingsbedrijf: Belgian Cleaning Center NV, afgekort B.C.C.,
b. Reinigingsovereenkomst: de overeenkomst tussen Belgian Cleaning Center,
afgekort B.C.C. en de opdrachtgever tot het reinigen van recipiënt en/of
toebehoren.
c. Opdrachtgever: de partij die B.C.C. belast met een reinigingsopdracht.
d. Opdrachtnemer: Belgian Cleaning Center dat in uitvoering van de opdracht
van de Opdrachtgever de reiningsopdracht uitvoert.
e. Recipiënt: iedere bulkwagen, tankcontainer, silowagen,, afneembare tank,
vaste tank die door de opdrachtgever ter reiniging wordt aangeboden.
f. Toebehoren: het materiaal, andere dan een recipiënt, (zoals doch niet beperkt
tot koppelstukken, losleidingen, slangen en appendages,…) al dan niet los van
het recipiënt dat door de opdrachtgever ter reiniging wordt aangeboden.
g. CTC: Commissie Tankcleaning, de Belgische Federatie van Tankreinigers,
vereniging zonder winstoogmerk, met statutaire zetel te 1020 Brussel,
Stapelhuisstraat 5A.
Artikel 3. Offertes
Technische gegevens in een offerte zijn louter indicatief en te beschouwen als
benaderende waarden. B.C.C. behoudt zich het recht voor technische
wijzigingen door te voeren indien dit naar zijn mening de doelstelling van de
Opdracht ten goede komt. De uiteindelijke afrekening gebeurt volgens de
werkelijk gepresteerde diensten en uren, gebruikt materiaal etc., niet volgens
de eenheden op de offerte vermeld.
Artikel 4. Aanvaarding
4.1. Na de uitvoering van de reinigingsopdracht wordt het reinigingsdocument
door de opdrachtgever of diens aangestelde of lasthebber ondertekend voor
akkoord en conforme reiniging.
4.2. Bij het ontbreken van gemotiveerde opmerkingen met betrekking tot het
gereinigde recipiënt en/of toebehoren vóór het verlaten van de terreinen van
GHEYS wordt vermoed dat de opdrachtgever het recipiënt en het toebehoren
goed gereinigd en in goede staat heeft geaccepteerd.
Artikel 5. Verplichtingen en aansprakelijkheid van het Reinigingsbedrijf
5.1. Belgian Cleaning Center N.V. vertrouwt op de informatie die hem door de
Opdrachtgever bezorgd wordt, is niet gehouden die te controleren op juistheid
en volledigheid en is bijgevolg niet aansprakelijk voor rechtstreekse of
onrechtstreekse schade voortvloeiend uit foutieve of onvolledige of
onnauwkeurige gegevens verstrekt door de opdrachtgever.
5.2. De opdracht tot reiniging van een recipiënt houdt niet automatisch de
opdracht in tot reiniging van toebehoren. Indien de opdrachtgever een reiniging
van toebehoren wenst moet hij daartoe uitdrukkelijk de opdracht geven en
daarin uitdrukkelijk te preciseren welk toebehoren er moet worden gereinigd.
5.3. Belgian Cleaning Center voert de reinigingsopdracht uit volgens de regels
van de kunst en zoals het een goed huisvader betaamt. Belgian Cleaning Center
zal waken over de goede werking van het materieel dat gebruikt wordt voor de
uitvoering van de Reinigingsovereenkomst.
5.4. Belgian Cleaning Center onderschrijft een middelenverbintenis en geen
resultaatsverbintenis.
5.5. Belgian Cleaning Center is niet aansprakelijk voor enige immateriële en/of
gevolgschade. Haar ondergeschikten en hulppersonen zijn niet aansprakelijk
voor schade hoe dan ook ontstaan, tenzij veroorzaakt door haar opzet of
daarmee gelijk te stellen schuld. In ieder geval is deze aansprakelijkheid beperkt

tot het opnieuw uitvoeren van de overeengekomen handeling. Er is geen enkele
andere schadevergoeding verschuldigd.
Artikel 6. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de Opdrachtgever
6.1. De opdrachtgever is verplicht om bij het aanbieden van een recipiënt en/of
toebehoren met het oog op het uitvoeren van de Reinigingsovereenkomst aan
Belgian Cleaning Center schriftelijk alle nuttige en noodzakelijke gegevens te
verschaffen waarvan hij weet of behoort te weten dat deze van belang kunnen
zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en die nodig zijn opdat de opdracht
onder voor het personeel, de installatie en het materieel van Belgian Cleaning
Center en derden veilige, ongevaarlijke en onschadelijke omstandigheden kan
geschieden en ze onder de normale en gebruikelijke werkmethoden kan
plaatsvinden.
6.2. Bij wijze van voorbeeld, doch niet uitputtend, moet de opdrachtgever onder
meer schriftelijk meedelen bij het aanbieden van het recipiënt en/of het
toebehoren:
• welke de laatst vervoerde lading was (met nauwkeurige omschrijving van de
lading en haar aard, technische specificaties, gebeurlijke gevarenklasse, …);
• voor chemische goederen dient de opdrachtgever een behoorlijk ingevuld
MSDS-productveiligheidsinformatieblad aan Belgian Cleaning Center te
verstrekken.
• Of er zich nog restlading in het recipiënt en/of toebehoren bevindt en zo ja,
welke hoeveelheid (waarbij de hoeveelheid restlading en eventueel de
bestemming ervan in samenspraak met B.C.C. en op kosten van de
opdrachtgever wordt vastgesteld, tenzij er een andere regeling is
overeengekomen);
• De specifieke gevaren en te nemen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen die
moeten worden in acht genomen gelet op de aard of de gebreken van de te
reinigen recipiënten en/of toebehoren die moeten worden gereinigd, zo
ondermeer maar niet uitsluitend de technische specificaties van het te
behandelen recipiënt, van de lading (bv. gelo st onder stikstof, tank onder
druk, gevarenklasse, …)
• Alle eventuele bijkomende gegevens gevraagd door de Opdrachtnemer.
6.3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle kosten en schade die Belgian
Cleaning Center zou lijden als gevolg van de onjuistheid of de gebrekkigheid van
de hierboven vermelde inlichtingen of documenten. De opdrachtgever is
eveneens verantwoordelijk voor elke schade (rechtstreeks en onrechtstreeks)
aan het milieu, schade of eigen letsel die Belgian Cleaning Center, haar personeel
of derden zouden lijden ten gevolge van onvoldoende informatie betreffende
de aard van de goederen.
6.4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade door de te reinigen
voorwerpen en de daarbij horende personen en vervoersmiddelen tijdens het
verblijf op de terreinen van Belgian Cleaning Center veroorzaakt, of als gevolg
daarvan en zij vrijwaart Belgian Cleaning Center voor vorderingen van derden
terzake.
6.5. De opdrachtgever is verplicht om de instructies die hem gegeven worden in
het kader van het waarborgen van zijn eigen veiligheid, de veiligheid van zijn
materiaal, recipiënten en/of toebehoren alsmede het materiaal, de installaties,
terreinen en het personeel van Belgian Cleaning Center op te volgen.
6.6. De opdrachtgever is aansprakelijk tegenover Belgian Cleaning Center
evenals tegenover derden voor alle schade en kosten die voortvloeien uit het
feit dat de door Belgian Cleaning Center gegeven instructies door de
opdrachtgever foutief en/of onvolledig werden uitgevoerd.
6.7. De opdrachtgever is tevens verplicht Belgian Cleaning Center integraal te
vrijwaren, in hoofdsom, interesten en kosten, tegen aanspraken van derden
terzake van schade, direct of indirect veroorzaakt door het recipiënt en/of het
toebehoren aan het milieu en/of aan derden, dan wel door een handelen of
nalaten door de opdrachtgever, zijn ondergeschikten en alle andere personen
van wier diensten de opdrachtgever gebruik maakt, alsmede alle personen die
Belgian Cleaning Center van de zijde van de opdrachtgever heeft moeten
toelaten op zijn terrein of zijn installaties.
6.8. De opdrachtgever is tevens gehouden naast de overeengekomen prijs voor
de Reinigingsovereenkomst, de door Belgian Cleaning Center gemaakte kosten
met betrekking tot de gebeurlijk bijkomende werkzaamheden, alsmede de
kosten binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen.
6.9. De opdrachtgever is gehouden tegenover derden geheimhouding in acht te
nemen ten aanzien van de feiten en gegevens die hem op basis van de
Reinigingsovereenkomst bekend zijn.
6.10. De opdrachtgever is gehouden elke aanpassing van tarieven te aanvaarden
met betrekking tot het maken van uitgaven en/ of het dragen van kosten
(inclusief gebeurlijk nieuwe taksen) die ongekend zijn op het moment van
ondertekening van de Reinigingsovereenkomst en die de opdrachtgever ook
gehad zou hebben indien hij de in deze overeenkomst vermelde activiteiten
voor eigen rekening zou uitoefenen.
6.11.Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen dient de opdrachtgever
ervoor te zorgen dat het recipiënt en/of toebehoren voorwerp van de
Reinigingsovereenkomst verzekerd is tegen onder meer brand, bliksem, schade,
ontploffing, neerstorten van vliegtuigen, storm- en waterschade, overstroming en
inbraak met inbegrip van afstand van verhaal uitgaande van de verzekeraars tegen
Belgian Cleaning Center en alle andere derden.
Artikel 7. Prijzen en betaling
7.1. Alle door Belgian Cleaning Center aangegeven prijzen zijn netto-prijzen
exclusief BTW. Alle op de te leveren goederen en diensten vallende taksen of
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belastingen zijn ten laste van de opdrachtgever. Bank- en andere kosten ten
gevolge van bv. koerswisselingen, internationale transfers etc. zijn ten laste van
de opdrachtgever.
7.2. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst, zijn alle facturen
van Belgian Cleaning Center betaalbaar op de vervaldatum op de factuur vermeld
op de zetel van Belgian Cleaning Center. Bij ontstentenis van een vervaldatum
moeten de facturen betaald worden uiterlijk 30 dagen vanaf factuurdatum.
Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag of enige andere indicatie van
insolvabiliteit van de Opdrachtgever is Belgian Cleaning Center gerechtigd
contante betaling door de Opdrachtgever te eisen en/of de afgifte van het
reinigingsdocument dat de reiniging bevestigt van betaling van de factuur
afhankelijk te stellen.
7.3. Eventueel protest nopens de facturen van GHEYS dient schriftelijk binnen 8
kalenderdagen na ontvangst van de factuur te gebeuren via e-mail aan
ar@gheys.com of per aangetekend schrijven. Elektronische facturen worden
geacht ontvangen te zijn op datum van verzending. Per post verzonden facturen
worden geacht ontvangen te zijn 10 dagen na factuurdatum. Bij gebrek aan
protest binnen voormelde termijn wordt de factuur geacht onherroepelijk en
zonder voorbehoud te zijn aanvaard. Protesten na voormelde termijn kenbaar
gemaakt, zijn niet ontvankelijk.
7.4. Het protest dient duidelijk aan te geven of de gehele dan wel een deel van de
factuur wordt geprotesteerd. Bij gedeeltelijk protest dient duidelijk vermeld te
worden op welk bedrag het protest betrekking heeft. Hoewel de factuur ongeacht
het protest verschuldigd en opeisbaar blijft, verbindt de opdrachtgever er zich toe
om bij een gedeeltelijk protest minstens het niet-geprotesteerde bedrag of het
bedrag dat overeenstemt met het niet-geprotesteerde deel, onmiddellijk te
betalen in overeenstemming met deze voorwaarden zonder dat deze bepaling op
enigerlei wijze afbreuk kan doen aan de verschuldigdheid en de opeisbaarheid
van de andere delen en bedragen en aan de toepasselijkheid van deze
voorwaarden hierop.
7.5. Indien een factuur niet op vervaldatum wordt betaald, wordt van rechtswege
en zonder dat een ingebrekestelling vereist is een interest eisbaar aan een
interestvoet zoals voorzien in de Wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties in uitvoering van de Europese
Richtlijn 2000/35/EG van 29 juni 2000.
7.6. Wanneer er een interest zoals in het vorige lid vermeld verschuldigd is, heeft
GHEYS van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, recht op
betaling van een forfaitaire vergoeding met een minimum van 10% van het door
de Opdrachtgever niet betaalde bedrag. De toekenning van deze redelijke
schadeloosstelling ad 10% sluit de toekenning van een eventuele
rechtsplegingsvergoeding, dan wel van enige andere bewezen invorderingskosten
niet uit.
7.7. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt van rechtswege
de eisbaarheid mee van het verschuldigde saldo van alle andere ook niet vervallen
facturen en rechtvaardigt de beëindiging van alle handelsrelaties met de in
gebreke blijvende klant.
7.8. Er mag geen schuldvergelijking worden toegepast tussen door GHEYS
gevorderde en de eventueel van GHEYS gevorderde bedragen. De Opdrachtgever
doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht om schuldvergelijking ten opzichte van
GHEYS in te roepen waarbij de partijen uitdrukkelijk afwijken van artikel 1291 e.v.
van het Burgerlijk Wetboek. Het is de Opdrachtgever derhalve niet toegestaan om
de facturen van GHEYS te compenseren met vorderingen die hij zou hebben op
GHEYS, zelfs niet indien deze verband houden met de overeenkomst en zelfs niet
indien deze zeker, vaststaand en opeisbaar zijn.
Artikel 8. Verjaring
Alle vorderingen waartoe de Tankreiniging aanleiding geeft, verjaren door
verloop van één jaar vanaf de dag volgend op degene waarop de opdrachtgever
kennis heeft of zou moeten hebben van het feit of voorval dat tot de vordering
aanleiding geeft. Op straffe van verval dient elke vordering schriftelijk gemeld
te worden binnen de 7 werkdagen na beëindiging van de
reinigingswerkzaamheden.
Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op alle overeenkomsten en contractuele relaties tussen GHEYS en een
opdrachtgever is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
Met betrekking tot geschillen tussen de partijen zijn de hoven en rechtbanken
van Antwerpen, afdeling Limburg daarvan bevoegd, onverminderd het recht van
GHEYS om zich tot een andere bevoegde rechter te wenden. Deze bevoegdheid
is exclusief behalve voor vorderingen die onder toepassing van het CMR-verdrag
zouden vallen
Artikel 10. Vertaling
De nederlandstalige versie van huidige voorwaarden is de originele en primeert
op de vertaling ervan ingeval van mogelijke tegenstrijdigheid of verschillen in
interpretatie ervan.
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