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BIJZONDERE INSPECTIEVOORWAARDEN

 
1. VOORWERP

 
Deze Bijzondere Inspectievoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst inzake Inspectie van rekken afgesloten tussen de 
Klant en Jungheinrich. Afwijkingen aan deze Bijzondere Inspectievoorwaarden moeten uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn 
tussen Jungheinrich en de Klant. 

2. DEFINITIES

 

Voor toepassing van deze Inspectievoorwaarden hebben de in dit artikel gedefinieerde termen de hierin aangegeven betekenis en dit 
zowel in het enkelvoud als in het meervoud: 

Rekkenconstructie: 

  

De stellingenconstructie voor goederenopslag die eigendom is van de Klant. 

Inspectieovereenkomst:

 

De overeenkomst tussen de Klant en Jungheinrich aangaande de Basisinspectie van rekken afgesloten 
tussen de Klant en Jungheinrich. 

Algemene Voorwaarden:

 

De Algemene Voorwaarden van Jungheinrich die de Klant erkent te kennen en te aanvaarden. 

Inspectievoorwaarden:

  

Huidige bijzondere Inspectievoorwaarden. 

Inspectie(werken):

  

Alle prestaties van Jungheinrich in het kader van de Inspectieovereenkomst.  

Afname Protocol:

  

De oplevering van de Rekkenconstructie die Jungheinrich heeft gemonteerd. 

Montageplan:

  

Het plan dat Jungheinrich opmaakt naar aanleiding van de montage van de Rekkenconstructie.  

Inspectie:

  

De inspectie- en controleprestaties door Jungheinrich zoals omschreven in artikel 3. 

Rapport:

 

Het verslag dat Jungheinrich opstelt naar aanleiding van een Inspectie aangaande de geïnspecteerde 
zones van de Rekkenconstructie en onmiddellijk aan de klant overhandigt. 

Inspectie Protocol:

 

Het uitvoerige verslag dat Jungheinrich opstelt naar aanleiding van een Inspectie aangaande de 
geïnspecteerde zones van de Rekkenconstructie en aan de klant  per post bezorgt binnen de 7 dagen.   

Werkdag:

  

Elke dag, met uitsluiting van: 

 

Zaterdagen, Zondagen en wettelijke feestdagen. 

 

Dagen waarop Jungheinrich geen activiteit kan uitoefenen wegens overmacht, waaronder wordt  
begrepen, doch niet limitatief, staking, lock-out en ongevallen. 

 

Dagen waarop de uitvoering van de Inspectieovereenkomst is geschorst door toedoen van de Klant.  

3. INSPECTIE

 

3.1 Na oplevering van de Rekkenconstructie wordt een 
Afname Protocol opgemaakt.  

3.2 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat vervolgens voor 
de duur van de Inspectieovereenkomst een inspectie van 
de Rekkenconstructie zal plaatsvinden, en dit in periodes 
van niet langer dan 12 maanden, zoals geadviseerd in de 
Europese Norm EN 15635. 

3.3 De Klant erkent en aanvaardt dat de Inspecties enkel 
bestaan uit een visuele controle van de toegankelijke en 
zichtbare onderdelen van de Rekkenconstructie. 
Jungheinrich zal volgende prestaties verrichten met 
betrekking tot de zones die het voorwerp uitmaken van de 
Inspectiewerken: 

 

Er wordt gecontroleerd of de Europese richtlijnen ter 
zake zijn gerespecteerd; 

 

Er wordt onderzocht of de staanders en liggers geen 
herkenbare vervormingen of beschadigingen 
vertonen; 

 

Er wordt gecontroleerd of de veiligheidsstiften, voor 
zover zichtbaar te controleren, overal aanwezig zijn;  

 

Er wordt veiliggesteld dat de statische constructie 
overeenkomt met de toegelaten last zoals vermeld op 
de belastingsplaatjes. 

 

Er wordt onderzocht of de Rekkenconstructie 
overeenstemt met het Montageplan (indien ter  
beschikking); 

 

Er wordt een gecomprimeerd Rapport opgemaakt; 

binnen de 7 dagen ontvangt de klant het uitvoerige 
inspectie protocol; 

 

Er wordt een controlesticker aangebracht.  

Door het aanbrengen van de controlesticker wordt niet 
bevestigd dat de Rekkenconstructie vrij van gebreken is. De 
klant alleen draagt de verantwoordelijkheid ervoor de technische 
gebreken te verhelpen.   

3.4 Volgende prestaties worden uitdrukkelijk uitgesloten van 
het toepassingsgebied van de Inspectieovereenkomst: 

 

aanpassing van de rekkenconstructie; 

 

herstelling van gebreken;  

 

Vrijmaken of reinigen van de Rekkenconstructie;  

3.5 De Klant is ervan op de hoogte dat de Inspectie slechts 
een momentopname is, waarbij Jungheinrich enkel kan 
nagaan wat de staat is van de onderzochte zones op het 
ogenblik van de Inspectie en dat dit geen garanties biedt 
voor de toekomst. 

3.6 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat Jungheinrich 
slechts gehouden is om een Inspectie van de 
Rekkenconstructie uit te voeren, voor zover deze door de 
Klant worden gebruikt overeenkomstig de handleiding 
zoals het een goede huisvader betaamt en voor zover de 
Klant de aanbevelingen en voorschriften van Jungheinrich, 
alsook de modaliteiten van de Inspectieovereenkomst en 
bijzondere Inspectievoorwaarden nauwgezet opvolgt.  
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4 INSPECTIE PROTOCOL

  
4.1 Na Inspectie wordt aan de klant binnen de 7 dagen een 

uitvoerig inspectie protocol toegestuurd met opgave van  

 
de door Jungheinrich uitgevoerde controle 
werkzaamheden en de geïnspecteerde zones; 

 
de staat van de geïnspecteerde zones;  

 
eventuele vaststellingen van foutief gebruik van de 
geïnspecteerde zones en aanbevelingen om een 
einde te stellen aan het foutieve gebruik; 

 
de eventueel noodzakelijke resp. de bij dringendheid 
noodzakelijke onderhouds- en herstellings-
werkzaamheden die dienen te worden uitgevoerd, 
met opgave van de gradatie van ernst. 

4.2 De klant verbindt zich ertoe een door hem ondertekend 
 exemplaar naar Jungheinrich terug te sturen.  

5 HERSTELLINGEN

 

5.1 De Klant verbindt zich ertoe om de aanbevelingen van 
Jungheinrich zoals omschreven in het Inspectie Protocol 
stipt op te volgen en om de nodige herstellingen te laten 
uitvoeren door een hersteller van zijn keuze binnen de 
opgegeven termijn.  

5.2 De Klant brengt de inspectiedienst van Jungheinrich op de 
hoogte wanneer de in het Inspectie Protocol voorziene 
herstellingswerken zijn uitgevoerd en/of wanneer de 
aanbevelingen werden opgevolgd. 

6 TERMIJNEN

 

6.1 Iedere opgave van termijn waarbinnen de Inspecties zullen 
worden geleverd, geldt slechts ten indicatieve titel. Het 
overschrijden van deze termijn geeft de Klant geen recht 
op schadevergoeding, noch wijziging van de 
betalingsvoorwaarden en/of verbreking of ontbinding van 
de Inspectieovereenkomst. 

6.2 De Inspecties worden tijdens normale Werkdagen en 
tussen 9u en 17u uitgevoerd, tenzij anders 
overeengekomen. 

6.3 Jungheinrich behoudt zich het recht voor om de Inspecties 
in afspraak met de Klant op te splitsen over twee of 
meerdere Werkdagen. 

7 PRIJZEN INSPECTIE 

 

7.1 De in artikel 3 omschreven prestaties voor de Inspectie 
worden door Jungheinrich uitgevoerd aan de prijzen zoals 
aangeboden. 

7.2 Alle voor de uitvoering van de Inspectie benodigde 
werktuigen, materialen worden door Jungheinrich geleverd 
en zijn inbegrepen in de prijzen. Niet inbegrepen zijn 
kosten voor eventueel noodzakelijke machines, zoals b.v. 
hoogtewerkers. Deze kosten zijn ten laste van de klant. 

7.3 Alle prijzen zijn exclusief BTW en worden gefactureerd 
volgens het tarief van toepassing op het ogenblik van 
ondertekening van de Inspectieovereenkomst. 
Jungheinrich behoudt zich evenwel het recht voor om een 
hoger bedrag te factureren, indien een verhoging van de 
lonen of sociale lasten de kosten van de Inspectie 
verhoogd hebben.  

7.4 Jungheinrich behoudt zich tevens het recht voor om 
nieuwe prijzen vast te leggen die van kracht worden mits 
éénvoudige kennisgeving aan de Klant . 

7.5 Alle mogelijke belastingen, taksen, kosten en lasten, uit 
welke hoofde ook, die bij of na de levering opduiken met 
betrekking tot de Montage, vallen steeds ten laste van de    

Klant.  

8 BETALINGSVOORWAARDEN

 
8.1 De Inspectiewerken worden telkens na hun uitvoering 

gefactureerd aan de Klant. 

8.2 Op de huidige overeenkomst en alle facturen die door 
Jungheinrich worden opgemaakt, zijn de algemene 
verkoop- en leveringsvoorwaarden van Jungheinrich van 
toepassing, waarvan de Klant verklaart een exemplaar te 
hebben ontvangen. 

9 AANVAARDING VAN DE INSPECTIEWERKEN

 

9.1 Het Rapport wordt door de Klant ondertekend na de 
uitvoering van de Inspectiewerken. 

9.2 Ingeval de Klant weigert om het Rapport te ondertekenen, 
zonder gedetailleerde vermelding van zijn bezwaren op het 
Rapport, dan worden alle vermeldingen op het Rapport 
geacht te zijn aanvaard door de Klant. 

9.3 Partijen aanvaarden dat andere klachten daarenboven 
slechts in aanmerking genomen kunnen worden, voor 
zover zij per aangetekend schrijven of faxbericht binnen de 
3 dagen na de ondertekening van het Rapport worden 
ingediend en voor zover zij zeer gedetailleerd en precies 
worden omschreven. 

9.4 Het indienen van een klacht ontheft de Klant niet van zijn 
betalingsverplichting. Blijft de Klant evenwel in gebreke te 
betalen zonder aangetekende mededeling van zijn 
bezwaren, dan is Jungheinrich gerechtigd alle prestaties te 
schorsen, onverminderd haar recht op verwijlinteresten, 
alsook op de schadeloosstelling. 

10 MEDEWERKING 

 

10.1 De Klant verbindt zich er toe om de Rekkenconstructie 
tijdig ter beschikking te houden. De Klant zal Jungheinrich 
vrije toegang verlenen gedurende de uitvoering van de 
prestaties en de nodige lokalen ter beschikking te stellen. 
Deze dienen voldoende en continu verlicht te zijn. Indien 
nodig, zal de klant een hoogtewerker ter beschikking 
stellen.  

10.2 De Klant verbindt zich er tevens toe de te inspecteren 
delen van de Rekkenconstructie toegankelijk te houden. 
Jungheinrich behoudt zich het recht voor om vuile 
Rekkenconstructies uit te sluiten van de uitvoering van de 
Inspectieovereenkomst, alsook eventueel 
wachttijdvergoedingen en verplaatsingskosten aan te 
rekenen. 

10.3 De Klant verbindt zich er toe om Jungheinrich op de 
hoogte te brengen van elke onregelmatigheid m.b.t. de 
Rekkenconstructie.  

10.4 De Klant zal tevens aan Jungheinrich alle gewenste 
informatie over de te inspecteren Rekkenconstructie 
verstrekken en de bijhorende documenten ter beschikking 
stellen.  

10.5 Indien het niet mogelijk is om de voorwaarden van huidig 
artikel 10 na te leven, zal de Klant Jungheinrich hier tijdig 
en alleszins minstens  7  werkdagen voor de geplande 
datum van Inspectie van op de hoogte brengen, bij 
gebreke waaraan wachttijdvergoedingen en 
verplaatsingskosten door Jungheinrich in rekening kunnen 
worden gebracht.  
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11 AANSPRAKELIJKHEID VOOR INSPECTIES 

 
11.1 Jungheinrich verbindt zich er toe de Inspecties in het kader 

van de Inspectieovereenkomst uit te voeren volgens de 
regels van de kunst en de huidige stand van de techniek. 

11.2 Onverminderd de toepassing van dwingende 
wetsbepalingen ter zake, komen Partijen uitdrukkelijk 
overeen dat Jungheinrich slechts aansprakelijk gesteld kan 
worden ingeval van bewezen zware fout of opzet en voor 
zover het positieve bewijs wordt geleverd van het 
oorzakelijke verband tussen de zware fout of opzet en de 
geleden schade. 

11.3 Ingeval van een dergelijke aansprakelijkheid aanvaarden 
Partijen uitdrukkelijk dat Jungheinrich enkel aansprakelijk 
gesteld kan worden voor de schade die het rechtstreekse 
gevolg is van de bewezen zware fout of opzet en voor een 
maximaal bedrag ten belope van de door de Klant in 
uitvoering van de Inspectieovereenkomst betaalde 
facturen. 

11.4 Jungheinrich draagt op geen enkele wijze enige 
aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, 
zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, cliënteel e.d.m. 

11.5 De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat er in het kader van 
huidige Overeenkomst geen aansprakelijkheid kan bestaan 
in hoofde van Jungheinrich. 

11.6 Alle verhalen vervallen: 

 

indien de Klant veranderingen aanbrengt of laat 
aanbrengen aan de Rekkenconstructie zonder 
instemming van Jungheinrich;  

 

wanneer ontegensprekelijk werd vastgesteld dat de 
geleden schade niet te wijten is aan een fout van 
Jungheinrich; 

 

na schriftelijke opzegging door de Klant van de 
Inspectieovereenkomst; 

 

indien de Klant de voorschriften van de constructeur 
en de aanbevelingen van Jungheinrich onder meer op 
het vlak van belasting en gewichtsverdeling, niet 
eerbiedigt of de Rekkenconstructie niet beheert en 
onderhoudt zoals het een goede huisvader beaamt; 

 

ingeval van het niet-eerbiedigen van artikel 5.1 en 
artikel 10 van de Inspectieovereenkomst.  

12 VERVROEGDE BEËINDIGING

 

12.1 Jungheinrich is gerechtigd om de Inspectieovereenkomst 
door middel van een aangetekend schrijven van 
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te 
beëindigen: 

a. Ingeval van faillissement, vereffening of ernstige 
aantasting van de kredietwaardigheid van de 
Klant, welke zich er in voornoemde gevallen toe 
verbindt om Jungheinrich hiervan schriftelijk op 
de hoogte te brengen; 

b. Ingeval de Klant zijn betalingsverplichtingen 
en/of zijn verplichtingen overeenkomstig artikels 
9 en 10 niet naleeft; 

c. Ingeval de Inspectie aanzienlijk bemoeilijkt wordt 
door wijzigingen die op initiatief van de Klant zijn 
doorgevoerd, of door aansluiting van hard- of 
software die niet door Jungheinrich werd 
geleverd.   

De Inspectieovereenkomst zal een einde nemen op de 
eerste dag volgend op de datum van verzending van het 
aangetekende schrijven, waarin de beëindiging wordt 
vastgesteld. 

12.2 Iedere opzegging of beëindiging van onderhavige 
Inspectieovereenkomst dient bij aangetekend schrijven te 
geschieden. 

13 ALGEMEEN

 

13.1 De Inspectieovereenkomst kan enkel gewijzigd worden 
door een schriftelijke overeenkomst, behoorlijk 
ondertekend door Jungheinrich en de Klant. 

13.2 De nietigheid van om het even welke bepaling van de 
Inspectieovereenkomst zal geen enkele invloed hebben op 
de geldigheid van de overige bepalingen van de 
Inspectieovereenkomst en zal niet leiden tot de nietigheid 
van deze bepalingen. 

13.3 De Klant erkent dat hij de Inspectieovereenkomst heeft 
gelezen en verklaart alle bepalingen, voorwaarden en 
prijzen te aanvaarden. 

13.4 De Klant verbindt er zich toe iedere wijziging m.b.t. adres 
en rechtsvorm schriftelijk aan Jungheinrich mee te delen. 

13.5 Jungheinrich heeft het recht haar rechten en verplichtingen 
uit de Inspectieovereenkomst aan derden over te dragen. 

14 TOEPASSELIJK RECHT & BEVOEGDHEID

 

14.1 Enkel het Belgische recht is van toepassing op de 
Inspectieovereenkomst en de juridische gevolgen die eruit 
voortvloeien. 

14.2 Alle geschillen waartoe de Inspectieovereenkomst 
aanleiding zou kunnen geven, vallen onder de uitsluitende 
bevoegdheid van de Rechtbanken van Leuven.   

versie 01/2009  

Op eenvoudige aanvraag zijn de huidige Bijzondere Inspectie- 
voorwaarden eveneens verkrijgbaar in de Franse taal  
(sur simple demande, les présentes Conditions Particulières  
D Inspection peuvent également être obtenues en français).   


