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Algemene voorwaarden van VIEWBOX International sàrl (vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) (RCSL Nr. B133247), handeldrijvend 
onder de benaming VIEWBOX, gevestigd te L-8258 Mamer, Rue Golda Meir 6 te Luxemburg 
 

Art. 1- Toepassingsveld – Dwingende kracht van de algemene 
voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen 
en overeenkomsten met betrekking tot de producten en diensten aangeboden 
door VIEWBOX International sàrl (hierna genoemd "de Leverancier"). Ze 
hebben altijd voorrang op de (aankoop-) voorwaarden van de Klant, die 
expliciet verklaart er kennis van te hebben genomen. Ze vertegenwoordigen 
een raamovereenkomst tussen de partijen en zijn daarom van toepassing op 
alle erop volgende bestellingen of offertes waarbij de Leverancier als 
contracterende partij betrokken is. Van deze algemene voorwaarden kan 
slechts worden afgeweken door een uitdrukkelijke schriftelijke akkoord, 
opgesteld en ondertekend door de naar behoren gemachtigde 
vertegenwoordigers van beide contracterende partijen, uiterlijk voor het begin 
van de uitvoering van de bestelling. Indien de algemene voorwaarden deel 
uitmaken van een bredere overeenkomst, hebben de specifieke voorwaarden 
van laatstgenoemde voorrang op de algemene voorwaarden indien en voor 
zover de specifieke individuele voorwaarden strijdig zijn met de individuele 
algemene voorwaarden. Alle andere niet-tegenstrijdige algemene 
voorwaarden blijven van toepassing op de overeenkomsten tussen de 
partijen. Bij gebrek aan tegenstrijdigheid zijn de bijzondere voorwaarden en de 
algemene voorwaarden complementair. In geval van nietigheid van bepaalde 
bijzondere individuele voorwaarden, worden deze vervangen door de 
overeenkomstige tegenstrijdige algemene voorwaarden. In alle andere 
gevallen moeten deze algemene voorwaarden worden beschouwd als een 
toelichting op de uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen de partijen. 
Elke uitvoering van de overeenkomst, inclusief de betaling van een 
aanbetaling, wordt beschouwd als uitdrukkelijke aanvaarding van deze 
voorwaarden door de Klant. 
Art. 2 - Intellectuele eigendom  
Alle advertenties, evenals elk deel van elke advertentie, de foto's, 
tekeningen, teksten, evenals alle ontwerpen, producten en productlay-out 
door VIEWBOX zijn beschermd door intellectuele rechten die toebehoren 
aan VIEWBOX International sàrl of aan een derde partij. De reproductie 
van ontwerpen, foto's, producten of productbepalingen is ten strengste 
verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van 
VIEWBOX International Sàrl. 
Art. 3 – Prijsoffertes en bestellingen, prijsaanpassingen 
Alle door de Leverancier opgegeven prijzen en al zijn offertes zijn louter 
indicatief en niet bindend voor laatstgenoemde. De Leverancier is 
bevoegd om deze te allen tijde te wijzigen, totdat de bestelling is 
aanvaard. De bestelling wordt geacht te zijn aanvaard wanneer deze door 
de Leverancier schriftelijk is bevestigd in een overeenkomst die door hem 
is opgesteld en door beide partijen is ondertekend. Alle opgegeven prijzen 
zijn altijd zonder btw en omvatten de producten en diensten die specifiek 
zijn beschreven in de overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk 
is vermeld, zijn de prijzen gebaseerd op een levering vanuit het magazijn 
van de Leverancier in overeenstemming met de lncoterms die van kracht 
zijn op de datum van de offerte van de producten en diensten. Tenzij 
uitdrukkelijk anders schriftelijk is bepaald, zijn alle taksen of eventuele 
andere kosten, inclusief maar niet beperkt tot de transportkosten, de 
kraankosten, de invoerrechten, de openbare taksen van welke aard dan 
ook ten laste van de Klant. 
Art. 4 - Prijs, betaling en laattijdige betaling 
Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is vermeld, zijn alle facturen contant 
betaalbaar op hun vervaldag op de maatschappelijke zetel van de 
Leverancier. In geval van niet-betaling of laattijdige betaling van elk bedrag 
dat de Klant aan de Leverancier verschuldigd is, is de Klant van rechtswege 
en zonder dat een ingebrekestelling hiervoor vereist is, gehouden tot betaling  
voor een verwijlintrest bepaald op basis van de Wet van 29 maart 2013 over 
de strijd tegen betalingsachterstand bij handelstransacties – houdende 
omzetting van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad 
van 16 februari 2011 betreffende de strijd tegen betalingsachterstand bij 

handelstransacties, en houdende wijziging van de gewijzigde wet van 18 april 
2004 betreffende betalingstermijnen en verwijlintresten, evenals forfaitaire 
schadevergoeding van 10% op nog verschuldigde bedragen, met een 
minimum van € 250,00, zonder verlies van het recht van de Leverancier om 
grotere schadevergoeding te vorderen indien hij het bewijs kan leveren van 
verdere schade of verlies. Indien de Leverancier verplicht is om enig bedrag 
terug te vorderen door middel van arbitrage of gerechtelijke procedures, is hij 
gerechtigd om alle kosten van invordering, inclusief de gerechtskosten die hij 
in verband hiermee heeft gemaakt, in dit kader aan de Klant door te 
berekenen. In geval van niet-betaling of laattijdige betaling door de Klant zijn 
alle bedragen die al dan niet vervallen zijn onmiddellijk opeisbaar aan de 
Leverancier. De vorderingen van de Leverancier op de Klant worden 
beschouwd als een geheel in het kader van compensatie tussen de potentiële 
vorderingen van de Klant en de vorderingen van de Leverancier. Elke 
laattijdige betaling machtigt de Leverancier om van rechtswege alle lopende 
verkopen, inclusief die waarvoor de goederen al zijn geleverd of verhuurd, als 
geannuleerd te verklaren of om ze op te schorten. Daarnaast behoudt hij zich 
het recht voor om al geleverde of in verzending zijnde goederen terug te 
vorderen. 
Uitstel van betaling kan alleen worden verleend met de uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van de Leverancier. Elk uitstel van betaling heeft 
geen invloed op alle overige bepalingen van de algemene voorwaarden, 
die onverkort van toepassing blijven. 
De Leverancier is te allen tijde gerechtigd van de Klant een garantie te 
eisen met het doel de goede uitvoering van de overeenkomst te 
waarborgen. 
In overeenstemming met de Wet van 5 augustus 2005 betreffende 
financiële garantiecontracten, zullen de Klant en de Leverancier 
automatisch en van rechtswege overgaan tot de compensatie en de 
verrekening van alle huidige en toekomstige vorderingen. Deze 
compensatie van vorderingen is afdwingbaar voor de curator en de andere 
gelijklopende schuldeisers, die zich daar niet tegen kunnen verzetten 
wanneer de Klant en de Leverancier hiertoe overgaan. 
Art. 5 - Levering, termijnen, leveringskosten en -risico’s  
De partijen bepalen gezamenlijk en vooraf het tijdstip van de levering. 
Tenzij anders uitdrukkelijk bepaald, zijn de leveringstermijnen slechts 
benaderd en kan elke mogelijke vertraging niet leiden tot de beëindiging 
van de overeenkomst of tot schadevergoeding. 
Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn alle kosten voor laden en 
lossen, transportkosten, kraankosten en verzekeringskosten voor het 
vervoer van goederen in het kader van een verkoop of huur, voor rekening 
van de Klant, te rekenen vanaf de aflevering en hun vertrek vanaf de 
terreinen van de Leverancier. 
Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle goederen vervoerd voor 
rekening en risico van de Klant vanaf het verlaten van bij de Leverancier. 
Art. 6 – Gehuurde goederen 
Het gehuurde goed is niet nieuw. De Klant verklaart ervan geïnformeerd te 
zijn, deze expliciet te aanvaarden en te verzaken aan elke klacht daarover. 
De Leverancier is gemachtigd om de bestelde artikelen te vervangen door 
artikelen van dezelfde of een hogere kwaliteit als de Leverancier om wat 
voor reden dan ook niet in staat is om het bestelde materiaal te leveren. 
Art. 7 - Waarborg en Aansprakelijkheid 

7.1. Waarborgen - vrijstellingsclausule 
De Leverancier verleent geen enkele andere waarborg dan die welke 
schriftelijk wordt verstrekt. 
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, biedt de Leverancier geen waarborgen 
met betrekking tot het gebruik en de capaciteit van de geleverde goederen, 
evenals hun geschiktheid voor wat de Klant van plan is ermee te doen. 
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Voor zover de Leverancier in zijn activiteiten afhankelijk is van de 
medewerking, diensten en leveringen van derden of de Klant, kan hij niet 
aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit 
uit deze relaties met deze derden of met de Klant of van de verbreking 
van deze relaties, ongeacht of dergelijke schade voortvloeit of zich 
manifesteert tijdens deze relatie met de Leverancier of niet. 
De Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, 
inclusief een uitbatingsverlies, winstderving, verlies van kansen, 
milieuschade of immateriële schade geleden door de Klant of door 
derden als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, behalve in 
geval van vrijwillige veroorzaakte schade. 
Elke verplichting tot vrijwaring van de Leverancier is hoe dan ook beperkt 
tot de prijs die in de overeenkomst is vermeld. 

7.2. Toezicht tijdens de montage - vrijstellingsclausule 
Als de Leverancier alleen het toezicht verzekert op de montage en deze 
wordt uitgevoerd door de Klant, met zijn eigen personeel, neemt de 
Leverancier absoluut geen verantwoordelijkheid voor het werk dat door 
de Klant wordt verricht. In dit geval werkt het personeel van de Klant dat 
montagewerkzaamheden uitvoert uitsluitend op de bestelling, onder de 
controle en onder de verantwoordelijkheid van de Klant. De Leverancier 
aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het werk dat door het 
personeel van de Klant is verricht tijdens de montage, noch voor enige 
schade die het gevolg is van een fout van dit personeel, inclusief een 
ernstige of opzettelijke fout. 

7.3. Permanentie- vrijstellingsclausule 
Het is de Klant verboden om taken toe te vertrouwen aan het personeel 
van de Leverancier. Indien de Klant ondanks dit verbod taken aan het 
personeel van de Leverancier toevertrouwt, kan deze laatste nooit 
aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die voortvloeien uit de 
uitvoering van deze taken door zijn personeel. Als de Leverancier een 
permanentiedienst verzekert tijdens de montage of tijdens het gebruik 
van de door hem geleverde of gehuurde goederen, kan hij nooit 
verantwoordelijk worden gehouden voor de werken van de Klant of 
derden die zijn toevertrouwd aan zijn personeel aanwezig om de 
permanentie te verzorgen. 

7.4. Vrijwaringsclausule 
De Klant is verplicht om de Leverancier te vrijwaren van elke actie door 
derden als gevolg van schade die optreedt tijdens de 
montage/demontage en/of het gebruik van de VIEWBOX/goederen. De 
Klant zal hiervoor de verzekeringen afsluiten die hiervoor nuttig zijn en 
zal het bewijs leveren aan de Leverancier op eenvoudig verzoek van 
deze laatste. 

7.5. Oplevering en Gebreken 
De Klant moet aanwezig zijn op het moment van de oplevering en 
overgaan tot de controle van de VIEWBOX/geleverde goederen om de 
afwezigheid van zichtbare gebreken te verifiëren. 
De Klant zal onmiddellijk op het tijdstip van de oplevering de zichtbare 
gebreken melden in het daartoe voorziene document. Iedereen die in 
naam en voor rekening van de Klant tekent, wordt als geldig gemachtigd 
beschouwd om dit te doen. Indien de Klant afwezig is op het moment van 
de oplevering, wordt hij geacht te zijn het aanvaard te hebben zoals 
geleverd door de Leverancier. 
De Leverancier wordt onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gebracht van 
de verborgen gebreken, nadat deze zijn vastgesteld. 
Alle vorderingen zullen duidelijk gedetailleerd zijn. 
Elke vordering of betwisting in welke vorm dan ook schort de 
betalingsverplichting van de Klant in geen geval op. 
Met betrekking tot de verkoop van de goederen leggen de partijen in 
onderling overleg de "korte termijn" vast op 1 maand, zoals bepaald in 
artikel L.212-11 van het B.W. 
Als wordt vastgesteld dat de vordering gegrond is, zal de Leverancier 
een waarborg bieden die uitsluitend bestaat uit een nieuwe levering of in 
de herstelling van de onderdelen of van elementen die zijn aangetast 
door een gebrek in constructie of materiaal, met uitsluiting van enige 
andere aansprakelijkheid van de Leverancier. 

De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe 
of vervolgschade veroorzaakt door de Klant of derden. 
Art. 8 - Overmacht 
Elk geval van overmacht of elke onvoorziene omstandigheid die de 
uitvoering van de overeenkomst door de Leverancier verhindert of ernstig 
bemoeilijkt, al dan niet tijdelijk, machtigt deze om de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te beëindigen of op te schorten, zonder mogelijkheid voor de 
Klant om eventuele schadevergoeding te eisen. Worden onder meer 
beschouwd als gevallen van overmacht en/of onvoorziene omstandigheden: 
stakingen, buitensluitingen, rellen, oorlogen, pannes of obstakels, 
natuurrampen, slechte weersomstandigheden, import- of exportverboden, 
tekorten aan grondstoffen of transportmiddelen, mobilisaties en branden, 
publieke maatregelen, enz. Onder "slechte weersomstandigheden" wordt 
verstaan omstandigheden die, in overeenstemming met de 
veiligheidsparameters toegepast door de Leverancier, de veilige plaatsing 
van de goederen niet toelaten en waarvan de Leverancier de enige 
beoordelaar is. 
Art. 9 – Afstand van rechten  
Het feit dat één van beide partijen afziet van strikte naleving van de 
bepalingen van deze overeenkomst mag in geen geval worden beschouwd 
als een afstand van zijn rechten zoals bepaald in de overeenkomst of die 
hem worden verleend krachtens de wet of van de billijkheid, noch als een 
verklaring van afstand van enige andere bepaling of daaropvolgende 
tekortkoming vanwege de andere partij aan enige bepaling van de 
overeenkomst. 
Art. 10 – Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank 
Elke betwisting met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, naleving of 
uitvoering van de overeenkomst tussen de partijen wordt uitsluitend beheerst 
door het Luxemburgs recht, met uitzondering evenwel van alle nationale of 
internationale conflictenregels, die een ander rechtsstelsel bevoegd 
verklaren dan het rechtsstelsel dat van toepassing is in het Groothertogdom 
Luxemburg of andere rechtbanken. De toepasselijkheid van het Verdrag van 
Wenen op het gebied van internationale verkopen (Verdrag van de 
Verenigde Naties op het gebied van internationale koopovereenkomsten 
(CISG 1980) ("Verdrag van Wenen") of soortgelijke bepalingen is 
uitgesloten. Alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de 
Leverancier zijn bevoegd om betwistingen tussen de partijen te beslechten. 
De Leverancier behoudt zich het recht voor om de Klant te dagvaarden voor 
de rechtbank van zijn woonplaats of maatschappelijke zetel. 
Art. 11- Bijzondere bepalingen met betrekking tot verkoop  

11.1. Algemeenheden 
De Klant of een door hem aangewezen derde partij treedt op als 
hoofdaannemer en neemt dus ook - indien van toepassing - de bijhorende 
wettelijke verantwoordelijkheden op zich. 

11.2. Plaatsing 
Indien partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat de 
Leverancier instaat voor de montage van de gekochte goederen, zal deze 
laatste ze monteren en ze leveren klaar voor gebruik voor rekening van de 
Klant. Als geen plaatsing wordt beschreven en voorzien in de overeenkomst, 
is dit niet de verantwoordelijkheid van de Leverancier en is deze laatste 
daarom niet verplicht hiertoe over te gaan. 

11.3. Plaatsingsrisico’s en gebruik 
In geen geval kan de Leverancier aansprakelijk worden gesteld voor enig 
ongeval of schade, welke ze ook wezen tijdens de montage van de 
gekochte goederen. Hij behoudt zich het recht voor om de 
opbouwwerken te onderbreken als de weersomstandigheden dit 
vereisen. De Leverancier is als enige bevoegd om hierover te oordelen. 
Specifieke veiligheidstrainingen en certificaten zijn niet inbegrepen. 

11.4. Aanwezigheid op het terrein 
De Klant moet tijdens de montage ter plaatse zijn om de precieze locatie 
aan te geven waar de goederen moeten worden gemonteerd of om het 
terrein af te bakenen. Hij is als enige verantwoordelijk voor eventuele 
fouten in dit verband. Indien de Klant en zijn werknemers afwezig zijn  
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bij aankomst van de vrachtwagens van de Leverancier, is de Leverancier 
gemachtigd om de wachttijd in rekening te brengen per aanwezig 
personeelslid, tegen een tarief van € 50,00 excl. btw per gestart 
uur/persoon. 

11.5. Aard van het terrein en hindernissen op het terrein  
De bouwplaats moet gemakkelijk berijdbaar zijn en toegankelijk zijn voor 
zwaar verkeer in alle weersomstandigheden. De mogelijke sporen van de 
doorgang van de vrachtwagens en het herstel van het terrein zijn ten 
laste van de Klant. De Klant kan geen aanspraak maken op 
schadevergoeding van de Leverancier voor schade veroorzaakt aan het 
terrein. Het terrein is volledig vrij voor de duur van de montage. Geen 
enkele wagen mag binnen een straal van 10 meter van de installatie 
parkeren. De Klant zal ervoor zorgen dat er geen hindernissen zijn 
binnen deze straal. Indien nodig zal hij ze verwijderen (bomen, 
afsluitingen, enz.). Als de bouwplaats onvoldoende vlak of geasfalteerd 
is, kan de voorafgaandelijke realisatie van een gegoten betonnen 
bandligger vereist zijn. Grondwerken die hiervoor nuttig zijn, evenals het 
gieten van de bandliggers, zijn ten laste van de Klant. Het betreden van 
de werf tijdens de montage is verboden voor onbevoegde personen. Het 
terrein is 7 dagen per week toegankelijk voor minimaal 12 uur per dag. 
De Klant voorziet voldoende ruimte op het terrein voor de opslag van 
materialen, de parking voor de voertuigen van het team van de 
Leverancier en de toegang voor vorkheftrucks. Hij zal toezicht houden op 
het terrein. De Klant voorziet in de wettelijk voorgeschreven 
werfuitrusting en zorgt ervoor dat aan de wettelijke vereisen wordt 
voldaan: toiletten, afvalcontainers, gezondheids- en 
veiligheidsmaatregelen, elektriciteit, enz. De Klant zorgt ervoor om de 
toestemming te hebben van de eigenaar, evenals van elke persoon die 
rechten laat gelden op het terrein, voor de plaatsing van de goederen 
tijdens de volledige duur van de montage en zal de Leverancier vrijwaren 
van elke vraag van derden voor de betaling van schadevergoedingen. 

11.6. Ondergrondse leidingen 
Krachtens de overeenkomst is de Klant verplicht om aan de Leverancier 
alle informatie en plannen met betrekking tot ondergrondse leidingen van 
welke aard dan ook te bezorgen voorafgaand aan het begin van de 
werkzaamheden en bij gebreke hiervan is hij volledig verantwoordelijk 
voor eventuele schade aan deze leidingen en voor directe en 
vervolgschade veroorzaakt aan de Leverancier en aan derden. De Klant 
zal zichtbaar de locatie van deze leidingen op het terrein aangeven, 
zonder dat de Leverancier hiervoor het verzoek dient in te dienen. Bij 
afwezigheid van enige communicatie hierover van de Klant naar de 
Leverancier mag deze veronderstellen dat ondergrondse leidingen of 
constructies niet in aanmerking moeten worden genomen. De 
Leverancier kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade, 
inclusief gevolgschade. 

11.7. Risico’s/schade 
Als de Leverancier zich belast met de montage van de goederen, neemt 
de Klant de verantwoordelijkheid voor de goederen op zich vanaf het 
moment van levering. Als de Leverancier zich niet belast met de 
montage, neemt de Klant de verantwoordelijkheid voor de goederen op 
zich zodra deze het magazijn van de Leverancier verlaten. 

11.8. Vergunning 
De Klant moet zich in orde stellen met de stedenbouwkundige voorschriften 
en garandeert aan de Leverancier dat hij de relevante formaliteiten heeft 
nageleefd. De Klant is aansprakelijk tegenover de Leverancier voor kwijting 
en voor schadevergoeding, indien hij zijn akkoord aan het begin van de 
werken onderschrijft zonder de vereiste vergunningen te hebben. 

11.9. Verwarmings-, elektrische en verlichtingstoestellen 
Met betrekking tot verwarming en verlichting, is de aansluiting van de 
installatie op het elektriciteitsnet ten laste van de Klant. De plaatsing van 
elektrische voedingskabels vereist voor de installaties is ten laste van de 
Klant. Deze elektrische lijn(en) is (zijn) op de bedieningspanelen 
geplaatst. 

11.10. Eigendomsvoorbehoud – risico’s 

De verkochte goederen blijven de volledige exclusieve eigendom van de 
Leverancier tot volledige betaling van de factuur. De Klant zal de gekochte 
goederen niet transformeren of integreren in een ander goed, noch zal hij deze 
verkopen noch leveren aan derden vóór de volledige betaling. Bij gebreke van 
betaling van de factuur, behoudt de Leverancier zich het recht voor om de 
geleverde zaken te recupereren, indien van toepassing, zonder tussenkomst van 
de rechtbanken. De Klant draagt alle risico's van verlies, vernietiging of 
beschadiging waaraan de goederen kunnen worden blootgesteld, vanaf het 
moment waarop deze voor hem beschikbaar worden gesteld. 

11.11. Beëindiging of annulering van de overeenkomst 
Indien de Klant op geen enkele manier zijn verplichtingen tegenover de 
Leverancier nakomt, behoudt deze laatste zich het recht voor om de 
overeenkomst op kosten van de Klant te beëindigen. Tenzij anders bepaald, als 
de overeenkomst wordt opgezegd, beëindigd of geannuleerd ten laste van de 
Klant of vanwege de Klant, heeft de Leverancier, na een ingebrekestelling, recht 
op een forfaitaire schadevergoeding van 80% van de waarde van de 
overeenkomst, inclusief winstderving, onder voorbehoud van een grotere 
schadevergoeding als de geleden schade groter is. Indien de overeenkomst 
tussen de partijen maatwerk inhoudt of indien de goederen al zijn geleverd of 
beschikbaar zijn gesteld aan de Klant en indien de overeenkomst wordt 
opgezegd, beëindigd of geannuleerd ten laste van de Klant of vanwege de Klant, 
heeft de Leverancier, na ingebrekestelling, recht op een forfaitaire 
schadevergoeding die gelijk is aan de in de overeenkomst overeengekomen 
prijs, behoudens hogere schadevergoeding indien de geleden schade groter is. 
De Leverancier behoudt zich het recht voor om van rechtswege en zonder 
voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst te beschouwen als opgezegd 
ten laste van de Klant in geval van faillissement indien wettelijke 
beschermingsmaatregelen zijn getroffen om de continuïteit van de onderneming 
te waarborgen, vanwege evidente betalingsonbekwaamheid, evenals in het 
kader van een wijziging in de juridische positie van de Klant. 

Art. 12 – Bijzondere bepalingen betreffende huur 
12.1. Plaatsing: 

Indien partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat de Leverancier 
de montage van de gehuurde goederen op zich neemt, zal deze laatste ze 
monteren en ze leveren klaar voor gebruik voor rekening van de Huurder. Als 
geen plaatsing wordt beschreven en voorzien in de overeenkomst, is dit niet de 
verantwoordelijkheid van de Leverancier en is deze laatste daarom niet verplicht 
hiertoe over te gaan. 

12.2. Plaatsingsrisico’s en gebruik 
In geen enkel geval kan de Leverancier aansprakelijk worden gesteld voor 
enig ongeval of schade, welke ze ook wezen tijdens de montage en de 
demontage van de VIEWBOX/gehuurde goederen of van hun gebruik door 
de Huurder. 

12.3. Aanwezigheid op het terrein 
De Huurder moet tijdens de montage ter plaatse zijn om de precieze locatie 
aan te geven waar de goederen moeten worden gemonteerd of om het 
terrein af te bakenen. Hij is als enige verantwoordelijk voor eventuele fouten 
in dit verband. Als de Huurder afwezig is, verliest hij het recht op elke 
vordering hieromtrent. Indien de Huurder en zijn werknemers bij aankomst 
van de vrachtwagens van de Leverancier niet aanwezig zijn, is de 
Leverancier gerechtigd de wachttijd per aanwezig personeelslid in rekening 
te brengen tegen het tarief van € 50,00 excl. btw per uur. In geval van 
tijdverlies tijdens de demontage waardoor de Leverancier niet in staat is om 
tijdig over de goederen te beschikken in het kader van een volgend project, 
is alle vervolgschade ook voor rekening van de Klant 

12.4. Aard van het terrein en hindernissen op het terrein 
De Huurder stelt een stuk terrein van voldoende grootte voor montage 
kosteloos ter beschikking aan de leverancier. De bouwplaats moet 
gemakkelijk berijdbaar zijn en toegankelijk zijn voor zwaar verkeer in alle 
weersomstandigheden. De mogelijke sporen van de doorgang van de 
vrachtwagens en het herstel van het terrein zijn ten laste van de Klant. De 
Klant kan geen aanspraak maken op schadevergoeding van de Leverancier 
voor schade veroorzaakt aan het terrein.  

[3]. 

mailto:info@viewbox.eu.com
mailto:info@viewbox.eu.com
http://www.viewbox.eu.com/


Modular 
Temporary 

Architecture 
Structure 

VIEWBOX INTERNATIONAL Sàrl 
6 Rue Golda Meir 
L-8258 Mamer 
Luxemburg

 

T: +352.20.40.22.20 
F: +352.20.40.22.30 
info@viewbox.eu.com 
www.viewbox.eu.com 

BTW LU 22257474 
IBAN: LU1401411590 9090 0000 
BIC: CELLLULL 
Immat Num. B133247 

 

 

 

De montagelocatie is recht met een maximaal hoogteverschil van 6%. Het 
terrein is volledig vrij voor de duur van de montage en de demontage. 
Geen enkele wagen mag binnen een straal van 10 meter van de 
installatie parkeren. De Klant zal ervoor zorgen dat er geen hindernissen 
zijn binnen deze straal. Het betreden van de werf tijdens de montage en 
de demontage is verboden voor onbevoegde personen. Als de goederen 
op een openbare plaats moeten worden gemonteerd, zal de Huurder het 
terrein voor het verkeer afsluiten voor de duur van de montage en 
demontage. Tenzij anders bepaald, zal het terrein 7 dagen per week 
toegankelijk zijn voor minimaal 12 uur per dag. De Klant voorziet 
voldoende ruimte op het terrein voor de opslag van materialen, de 
parking voor de voertuigen van het team van de Leverancier evenals de 
toegang voor vorkheftrucks. Hij zal toezicht houden op het terrein. De 
Klant voorziet in de wettelijk voorgeschreven werfuitrusting en zorgt 
ervoor dat aan de wettelijke vereisen wordt voldaan: toiletten, 
afvalcontainers, gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, elektriciteit, 
enz. De Klant waakt erover om het akkoord te hebben van de eigenaar 
voor de plaatsing van de goederen gedurende de duur van de 
overeenkomst (inclusief de montage- en demontageperioden), evenals 
van elke persoon die rechten laat gelden op het terrein en zal de 
Leverancier vrijwaren van elke vraag van derden voor de betaling van 
schadevergoedingen. 

12.5. Ondergrondse leidingen 
Krachtens de overeenkomst is de Klant verplicht om aan de Leverancier 
alle informatie en plannen met betrekking tot ondergrondse leidingen van 
welke aard dan ook te bezorgen voorafgaand aan het begin van de 
werkzaamheden. Bij gebreke hieraan is hij volledig verantwoordelijk voor 
eventuele schade aan deze leidingen en voor directe en vervolgschade 
veroorzaakt aan de Leverancier en aan derden. De Klant zal zichtbaar 
de locatie van deze leidingen op het terrein aangeven, zonder dat de 
Leverancier hiervoor het verzoek dient in te dienen. Bij afwezigheid van 
enige communicatie hierover van de Klant naar de Leverancier mag 
deze veronderstellen dat ondergrondse leidingen of constructies niet in 
aanmerking moeten worden genomen. De Leverancier kan niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade hieromtrent. 

12.6. Risico's/schade aan gehuurde goederen – verzekering 
Indien de Leverancier instaat voor de montage en de demontage van de 
gehuurde goederen, neemt de Huurder de verantwoordelijkheid voor het 
gehuurde goed vanaf de levering tot aan het begin van de demontage door 
de Leverancier. Indien de Leverancier niet instaat voor de montage en 
demontage, neemt de Huurder de verantwoordelijkheid voor de gehuurde 
goederen op zich van zodra deze het magazijn van de Leverancier verlaten 
tot het ogenblik van de recuperatie van de goederen. De Huurder is 
aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan het gehuurde materiaal en 
zal deze volledig terugbetalen aan hun nieuwwaarde, of hij zal de volledige 
reparatiekosten dragen. De Huurder dient een verzekering af te sluiten die 
voldoende is om het gebruik van de gehuurde goederen te dekken. 

12.7. Vergunning - huurlasten 
De Huurder garandeert dat hij beschikt over de benodigde autorisaties 
en vergunningen vereist door derden, met uitzondering van de 
vergunningen en machtigingen die de Leverancier moet hebben. Alle 
huurlasten - alles inclusief en zonder uitsluiting - zijn voor rekening van 
de Huurder. 

12.8. Onderhoud van de gehuurde goederen 

De Huurder neemt de verantwoordelijkheid op zich om over te gaan tot het 
reguliere onderhoud van de gehuurde goederen. De gehele of gedeeltelijke 
vernietiging van de gehuurde goederen geeft de Huurder geen enkel recht op 
een tussenkomst van de waarborg, op enige schadevergoeding of op de 
terugbetaling van de goederen. De Huurder blijft echter de huurprijs 
verschuldigd aan de Leverancier. Het is ten strengste verboden stickers op de 
ramen, deuren, vloeren, de dekzeilen op het dak, de zijpanelen en de panelen 
aan te brengen of vast te nagelen, te schilderen of de vloeren te verzagen, de 
structuur, de danspistes, de podia, de afsluitingen, enz. te demonteren of te 
wijzigen. Het is verboden om de advertenties van de Leverancier te verbergen 
of weg te nemen op de Viewbox / goederen / installatie. Het is de Huurder 

verboden om de apparatuur aan te passen of iets te verwijderen. De Huurder zal 
de goederen in de staat waarin ze zich bevonden op het moment van levering 
aan de Leverancier teruggeven 

12.9. Toiletcontainers 
De aansluiting van de toiletcontainers op het waternetwerk, de elektriciteit en het 
afwateringssysteem, evenals het bijhorend verbruik zijn ten laste van de 
Huurder. De Huurder staat in voor het onderhoud van deze toiletten en verbindt 
zich ertoe ze grondig schoon te maken vóór hun inlevering. Bij gebreke daarvan 
is het de Leverancier toegestaan om de schoonmaakkosten in rekening te 
brengen door middel van een eenvoudige factuur. De Leverancier kan niet 
verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen in de toiletten of 
voor hun storing. 

12.10. Verwarmings-, elektrische en verlichtingstoestellen 
De brandstof en aansluiting op afzonderlijk gehuurde verwarmingstoestellen zijn 
de verantwoordelijkheid van de Huurder en deze laatste is ook verantwoordelijk 
om er het onderhoud en toezicht van te verzorgen. Het brandstofverbruik wordt 
overdag, na de inlevering van de goederen, in rekening gebracht. De aansluiting 
van verlichting en elektrische apparatuur zijn ten laste van de Huurder. De 
Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of storingen 
aan verwarmingstoestellen, verlichtingsapparatuur of andere accessoires, welke 
ze ook zijn. 

12.11. Inlevering van de gehuurde goederen 
Op het moment van de inlevering van de gehuurde goederen, die niet persoonlijk 
werden gedemonteerd door de Leverancier, zal het kapot of beschadigd 
materieel afzonderlijk worden geladen en aan de Leverancier worden 
voorgesteld met het doel een inventaris van de schade op te maken. Reparaties 
en niet-teruggebrachte goederen worden aan de Huurder gefactureerd die, op 
straffe van verval, binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur zijn 
opmerkingen moet maken. Als de Leverancier instaat voor de demontage van de 
gehuurde goederen, zal een schriftelijke plaatsbeschrijving worden opgesteld 
vooraleer de demontagewerkzaamheden aan te vangen. De Huurder of een van 
zijn aangestelden is aanwezig op het moment van demontage. Elke persoon die 
tekent in naam van en voor rekening van de huurder, wordt beschouwd er 
rechtsgeldig toe gemachtigd te zijn. Bij afwezigheid van de Huurder op het 
moment van de aanvang van de demontagewerkzaamheden, is de Leverancier 
bevoegd om zelf de plaatsbeschrijving op te stellen en wordt de Huurder geacht 
deze te hebben aanvaard. Indien de Huurder aan het einde van de 
huurovereenkomst de gehuurde goederen niet inlevert bij de Leverancier, is hij 
aan de Leverancier een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de 
overeengekomen huurprijs voor elke begonnen maand, behoudens het recht van 
de Leverancier om de betaling te eisen van de daadwerkelijk geleden schade, 
inclusief de totale waarde van de goederen, evenals een dwangsom. 

12.12. Veiligheidsinstructies 
De Leverancier kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige 
wijziging van maatregelen of uitzonderlijke maatregelen door de veiligheids- of 
politiediensten en de daaruit voortvloeiende kosten komen uitsluitend voor 
rekening van de Huurder. De Huurder moet de instructies van de veiligheids- en 
politiediensten naleven door de Leverancier volledig en integraal ervan te 
ontlasten. 

12.13. Sneeuwval - wind - weersomstandigheden - stabiliteit 
In geval van sneeuwval verbindt de Huurder zich ertoe om de structuur 
volledig sneeuwvrij te houden door gebruik te maken van een of meer 
verwarmingstoestellen of door de sneeuw te ruimen. De Huurder wordt 
gewaarschuwd voor instortingsgevaar bij aanwezigheid van een laag van 
drie centimeter sneeuw. Als hij deze instructies niet nauwgezet opvolgt, 
draagt de Huurder de volledige verantwoordelijkheid, ook voor de schade 
aan het gehuurde materiaal. Als de windsnelheid hoger is dan 60 km/u, 
neemt de Huurder de nodige maatregelen om schade aan de structuren te 
voorkomen, d.w.z. hij zal deze afsluiten om een perfecte afdichting te 
verzekeren. Als de windsnelheid hoger is dan 80 km/u, zal de Huurder de 
structuur evacueren. De Huurder is verplicht de leverancier onverwijld op de 
hoogte te brengen van (meteorologische) omstandigheden of feiten die de 
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stabiliteit van de gehuurde goederen in het gedrang kunnen brengen. 
De Huurder is dan verplicht om op eigen kosten alle maatregelen te 
nemen om het behoud van de gehuurde goederen te waarborgen. In 
geval van niet-naleving van deze verplichtingen, zal de Huurder 
verantwoordelijk worden gehouden voor alle schade.  

12.14. Beëindiging / Annulering van de overeenkomst 
Indien de Huurder zijn verplichtingen niet nakomt ten overstaan van 
de Leverancier op welke wijze ook, behoudt deze laatste zich het 
recht voor de overeenkomst te beëindigen ten laste van de Huurder, 
De Leverancier heeft recht, na een ingebrekestelling, op een 
overeenkomende forfaitaire schadevergoeding

 
 

 
 
 

80% van de waarde van de overeenkomst, aangezien deze 
beëindiging beschouwd wordt als een winstderving, onder 
voorbehoud van een grotere schadevergoeding indien de geleden 
schade groter is. In geval van annulering door de Huurder zal deze 
de volgende forfaitaire vergoedingen verschuldigd zijn aan de 
Leverancier: 

- 40% van de totale huurprijs, indien de annulering gebeurt op 
meer dan drie (3) maanden vóór de aanvang van de 
huurperiode; 

- 60 % van de totale huurprijs, indien de annulering gebeurt 
op meer dan één (1) maand vóór de aanvang van de 
huurperiode; 

- 80% van de totale huurprijs, indien de annulering gebeurt op 
minder dan één (1) maand vóór de aanvang van de 
huurperiode; 
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