BIJZONDERE MONTAGEVOORWAARDEN

Behalve door JUNGHEINRICH uitdrukkelijk en schriftelijk omschreven afwijking geschieden alle installaties aan de hieronder vermelde
voorwaarden. Een doorgegeven order bevestigt automatisch het akkoord met de algemene voorwaarden en huidige bijzondere
Montagevoorwaarden, inclusief Technische Voorschriften.
Andere voorwaarden die voorkomen op briefwisseling of andere documenten uitgaande van de Klant, zijn niet aan JUNGHEINRICH tegenstelbaar.
Ingeval van eventuele tegenstrijdigheid hebben de Bijzondere Montagevoorwaarden voorrang op de Algemene Voorwaarden.

1.

DEFINITIES

1.1.

Installatie:

Het oprichten, samenvoegen en aanbrengen van goederen alsook het wijzigen, volgens de Technische
Voorschriften van JUNGHEINRICH.

1.2.

Rekkenconstructie:

Een stellingenconstructie voor goederenopslag resp. de stellingenconstructie die reeds eigendom is van
de Klant.

1.3.

Opdracht:

De opdracht die door de Klant wordt gegeven aan JUNGHEINRICH inzake levering van goederen en
montage.

1.4.

Goederen:

Het materieel en de goederen die het voorwerp uitmaken van de Opdracht.

1.5.

Diensten:

De diensten van montage en andere, die het voorwerp uitmaken van de Opdracht.

1.6.

Technische Voorschriften:

De technische voorschriften die gelden voor de montage in het kader van de Opdracht van die de Klant
verklaart te kennen en te aanvaarden. Deze vereisten maken integraal deel uit van de huidige
voorwaarden.

1.7.

Algemene Voorwaarden:

De algemene voorwaarden van JUNGHEINRICH die de Klant erkent te kennen en te aanvaarden.

2.
2.1.

2.2.

UITVOERING VAN DE OPDRACHT
Behoudens bijzondere overeenkomst en onverminderd
artikel 3, wordt de montage door JUNGHEINRICH uitgevoerd.
De Klant aanvaardt dat al de kosten van het monteren, het
gebeurlijk demonteren en/of het overbrengen van Goederen
naar een door hem bepaalde plaats, die verschilt van de
plaats van aflevering, te zijnen laste vallen.

2.5.

Ingeval bodemwerken worden uitgevoerd, geschiedt dit
volgens de uitvoeringsrichtlijnen van JUNGHEINRICH, die
integraal deel uitmaken van deze voorwaarden, en op
eenvoudige vraag aan de Klant worden overhandigd.

2.6.

Alhoewel JUNGHEINRICH er zich toe verbindt om alle redelijke
richtlijnen op te volgen, aanvaarden Partijen dat
JUNGHEINRICH op geen enkele wijze geacht wordt de
veiligheidsvoorschriften, zoals deze gelden op de
bedrijfsterreinen van de Klant, te kennen en/of voor akkoord
te ondertekenen. De Klant verbindt er zich in dit verband toe
om de bedienden en/of vertegenwoordigers van
JUNGHEINRICH, vanaf het betreden van het bedrijfsterrein, in
te lichten omtrent de te volgen richtlijnen en hen steeds te
begeleiden en bij te staan.

De opgegeven montagetermijnen zijn niet bindend. Zij
gelden slechts als aanduiding.
Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van
JUNGHEINRICH, kan het niet naleven van de vermelde
montagetermijnen in geen geval ingeroepen worden om
schadevergoeding en/of verbreking van de overeenkomst te
bekomen.

2.3.

2.4.

De Klant zal onmiddellijk na schriftelijke orderbevestiging,
zoals bedoeld in artikel 1.2. van de Algemene Voorwaarden,
een gekwalificeerde persoon als projectleider opgeven, die
voor de Klant bindende beslissingen kan nemen. Tevens
dient de Klant dan uit eigen beweging alle gegevens ter
beschikking te stellen m.b.t. de ligging van verdekte
nutsleidingen (stroom, gas en water etc.), alsook de nodige
gegevens over de statica. Bij gebreke daaraan heeft
JUNGHEINRICH het recht om de verdere uitvoering van haar
prestaties op te schorten, zonder dat dit in hoofde van de
Klant recht geeft op enige schadevergoeding van welke aard
dan ook.
De Klant garandeert dat de toegangswegen naar de
montageplaats en de montageplaats zelf volledig effen en
vrijgemaakt zullen zijn wanneer de installatiewerken
aanvatten; de vloer op de plaats van montage moet aan de
door JUNGHEINRICH opgegeven Technische Voorschriften
voldoen. Ingeval van binnenwerken moeten wanden en
plafonds, deuren en ramen reeds geplaatst zijn voor de
geplande aanvangsdatum van de Installatie.

De Klant dient tevens op de montageplaats alle nodige
maatregelen te treffen ter bescherming van personen en
voorwerpen.
Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, is de Klant
verantwoordelijk voor de aanstelling en betaling van een
veiligheidscoördinator, zo dit wettelijk vereist is.

2.7.

JUNGHEINRICH gaat ervan uit dat de Klant vóór
montagebegin alle verplichtingen inzake bouw- en andere
vergunningen heeft nageleefd. Bij gebreke hiervan, heeft
JUNGHEINRICH het recht om de verdere uitvoering van haar
prestaties op te schorten, zonder dat dit in hoofde van de
Klant recht geeft op enige schadevergoeding van welke aard
dan ook.

2.8.

De Klant verbindt zich er tevens toe om het nodige
personeel en materieel kosteloos ter beschikking te stellen
aan JUNGHEINRICH, teneinde deze laatste toe te laten haar
werkzaamheden efficiënt uit te voeren. Partijen aanvaarden
uitdrukkelijk dat JUNGHEINRICH op geen wijze enige
verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot het ter
beschikking gestelde personeel en/of materiaal. De Klant
verbindt er zich toe om JUNGHEINRICH volledig te vrijwaren
voor elke vordering die hieruit zou voortvloeien.
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Meer in het bijzonder verbindt de Klant zich ertoe
volgende voorzieningen te treffen:
Alle voor de montage en inbedrijfstelling nodige
gereedschap en onderdelen, evenals steigers,
heftuigen, kranen en andere toestellen.
Nutsvoorzieningen met de nodige stopcontacten en
aansluitingen tot aan de plaats van gebruik,
bovendien verwarming op >5° C en voldoende
verlichting.
Droge en afsluitbare ruimtes bij de plaats van
montage voor het opbergen van de gereedschappen,
evenals werk- en verblijfruimtes en sanitaire
installaties voor het Montagepersoneel.
Branchevreemde
veiligheidskleding
en
voorzieningen, die uitzonderlijk voor een bepaalde
montage vereist zijn, verder toepassingsconforme
transportinrichtingen, palletten, evenals alle voor de
inbedrijfstelling en het eventueel overeengekomen
proefdraaien noodzakelijke hulpmiddelen.
Een voor de montage geschikte heftruck met
voldoende hefhoogte en capaciteit.
Een container of soortgelijk voor het afvalmateriaal.
Een vrije toegang/oprit voor aanleveringen per
vrachtwagen naar de montageplaats.
Tegen diefstal beveiligde opslag van geleverde
montage delen.

2.9.
3.
3.1.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

Gedurende de uitvoering van de Opdracht zal de Klant
instaan voor de bewaking van de werf, en hieromtrent
voortvloeiende risico s op zich nemen.
ONDERAANNEMING
In uitvoering van de Opdracht, heeft JUNGHEINRICH te allen
tijde, en tot op het ogenblik van oplevering, het recht om een
deel of het geheel van het de Opdracht uit te besteden aan
een onderaannemer.
OPLEVERING VAN DE INSTALLATIE
De oplevering van de Montagewerken gebeurt in één enkele
fase. JUNGHEINRICH heeft evenwel het recht om een
gedeeltelijke
oplevering
te
vragen
telkens
een
onderscheiden gedeelte van de te presteren installatie is
afgesloten.

5.

De inspectie van de Montagewerken met het oog op de
oplevering, zal gebeuren in aanwezigheid van JUNGHEINRICH
en de Klant of in aanwezigheid van een daartoe speciaal
gevolmachtigde lasthebber die gemachtigd is de protocollen
te ondertekenen.

Indien er slechts onbelangrijke gebreken of tekortkomingen
worden vastgesteld, worden deze in detail in het procesverbaal van de voorlopige of definitieve oplevering vermeld
en wordt de datum bepaald waarop deze werken moeten
zijn uitgevoerd en beëindigd. Dergelijke kleine gebreken
vormen echter geen aanleiding tot uitstel van betaling.
Indien de Klant weigert tot oplevering over te gaan, dan
meldt hij dit aan JUNGHEINRICH per aangetekend en
gemotiveerde schrijven binnen de 14 dagen na ontvangst
van de aangetekende uitnodiging tot oplevering. De Klant
erkent uitdrukkelijk dat enkel substantiële gebreken, welke
de werking en/of de ingebruikname verhinderen, aanleiding
kunnen geven tot weigering van oplevering.

Indien de Klant de uitnodiging echter zonder gevolg laat,
wordt hij geacht de installatie en goederen te hebben
aanvaard.
Het in gebruik nemen van de gemonteerde goederen, geldt
eveneens als teken van stilzwijgende oplevering in hoofde
van de Klant.
TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

5.1.

De Klant is ervan op de hoogte dat de installatie gebeurt
volgens een specifiek montageplan en dat deze niet
gewijzigd kan worden zonder herberekening en opmaak van
een nieuw montageplan door JUNGHEINRICH.

5.2.

De Klant erkent kennis te hebben genomen van de
Technische Voorschriften die gelden voor de installatie en
zal deze stipt naleven.
INSPECTIE

6.
6.1.

De Klant erkent ervan op de hoogte te zijn dat de
Rekkenconstructie op regelmatige basis dient te worden
geïnspecteerd door een gespecialiseerde inspectiedienst om
de veiligheid en stabiliteit ervan te garanderen.

6.2.

Bij elk schadegeval dient de Klant een beroep te doen op
een gespecialiseerde inspectiedienst dewelke dient na te
gaan of de veiligheid en stabiliteit van de Rekkenconstructie
nog steeds gegarandeerd is.
AANSPRAKELIJKHEID EN VERHAAL

7.
7.1.

De bepalingen inzake aansprakelijkheid en verhaal zoals
voorzien in de Algemene Voorwaarden zijn onverkort van
toepassing op installaties.

7.2.

Vanaf de oplevering, is JUNGHEINRICH van al haar
verplichtingen tegenover de Klant ontslaan en draagt zij
verder geen aansprakelijkheid meer voor de werken,
onverminderd
de
bepalingen
van
de
Algemene
Voorwaarden en met uitzondering van de aansprakelijkheid
voor verborgen gebreken en, desgevallend de tienjarige
aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 7.3 van huidige
voorwaarden.

7.3.

Ingeval van tienjarige aansprakelijkheid overeenkomstig
artikel 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek in het kader
van de Opdracht is deze uitdrukkelijk beperkt tot het
herstellen van de gebreken die de stevigheid of de
instandhouding van de installatie in gevaar brengen, op
voorwaarde dat de Klant hiervan het bewijs levert.

Bij de voltooiing van de werken nodigt JUNGHEINRICH de
Klant schriftelijk uit op een bepaalde datum en uur over te
gaan tot het nazicht van de installatie en het verlenen van de
oplevering.

Indien er geen opmerkingen zijn, wordt het protocol van de
oplevering in tweevoud opgemaakt en door alle partijen
ondertekend.

4.4.

4.5.

De tienjarige aansprakelijkheid zal geenszins toepassing
vinden
op
de
door
JUNGHEINRICH
uitgevoerde
herstellingswerken en evenmin op de door de Klant
aanvaarde zichtbare gebreken.

7.4.

Alle verhalen vervallen: indien de Klant veranderingen
aanbrengt aan de geleverde installatie zonder toestemming
van JUNGHEINRICH, indien hij de Technische Voorschriften
niet naleeft, indien hij de installatie niet of onvoldoende
onderhoudt
en/of
laat
inspecteren,
of
wanneer
tegensprekelijk is vastgesteld dat de gebreken niet te wijten
zijn aan een fout van JUNGHEINRICH.
Ook ingeval van laattijdige betaling of weigering van
betaling, vervallen alle verhalen.
Bijlagen: Technische Voorschriften

versie 01/2009
Op eenvoudige aanvraag zijn de huidige Montagevoorwaarden
eveneens verkrijgbaar in de Franse taal
(sur simple demande, les présentes Conditions Particulières
de Montage peuvent également être obtenues en français).
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