
 
Algemene voorwaarden Scientia Terrae (04/2022) 

 

 
Artikel 1. Offertes – Orderbevestigingen. Onze offertes en orderbevestigingen zijn 30 
dagen geldig tenzij wij ervoor opteren om deze alsnog uit te voeren. 
 
Artikel 2. Leveringstermijn. Gezien de gespecialiseerde en bijzondere aard van onze 
werkzaamheden zijn (op)leveringstermijnen per definitie niet-bindend en worden deze slechts als 
aanwijzing gegeven, zodanig dat een eventuele vertraging aan de klant / opdrachtgever in geen geval 
recht geeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Een en ander belet niet dat wij 
ernaar streven om termijnen stipt na te komen (middelenverbintenis). 
 
Artikel 3. Leveringsplaats – Risico. 3.1. Alle leveringen en diensten worden steeds geacht gedaan 
te zijn in onze exploitatiezetel te Sint-Katelijne-Waver. De overhandiging geschiedt op geldige wijze 
door de terbeschikkingstelling van de verkochte goederen en geleverde diensten aan de klant / 
opdrachtgever in onze lokalen. 3.2. De klant / opdrachtgever draagt het risico vanaf deze 
terbeschikkingstelling, zelfs ingeval van franco verkoop of van vervoer door ons. 
 
Artikel 4. Waarborgmaterialen. Ingeval producten worden geleverd op pallets, in 
waarborgverpakking of elke andere waarborgverpakking, zal de waarborgsom eveneens aan de klant / 
opdrachtgever worden gefactureerd. Enkel indien de verpakking / pallet in goede staat en niet 
gebruikt voor andere doeleinden franco aan onze exploitatiezetel te Sint-Katelijne-Waver wordt 
terugbezorgd, zal de betreffende waarborgsom in mindering worden gebracht. Naar onze keuze kan 
de waarborgsom worden terugbetaald of in mindering worden gebracht van elke zelfs niet-vervallen 
vordering die wij op de klant / opdrachtgever hebben in hoofdsom, schadebeding, intresten en 
kosten. 
 
Artikel 5. Stalen – Analyses. 5.1. De klant / opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste 
aanlevering van stalen. Het transport van stalen, met inbegrip van alle rechtstreeks en onrechtstreeks 
daarbij horende kosten, is geheel voor rekening en risico van de klant / opdrachtgever die bijzondere 
zorg aan de dag dient te leggen ondermeer wat betreft (bio)veiligheid, verpakking, douane- en andere 
formaliteiten en verzekering van / voor de stalen. 5.2. Wij nemen de nodige voorzorgen om de stalen 
te behandelen en te bewaren, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of vernietiging 
van stalen. De klant / opdrachtgever wordt daarom geadviseerd om steeds de nodige reserve-stalen 
te voorzien. 5.3. De klant / opdrachtgever waarborgt steeds de stabiliteit en de veiligheid van de 
stalen. Al dan niet uitdrukkelijke verklaringen van de klant / opdrachtgever hieromtrent kunnen geen 
afbreuk doen aan de hiervoor vermelde waarborg. Indien de stalen bepaalde (zelfs kleine) risico's met 
zich meebrengen, dient de klant / opdrachtgever ons hiervan vooraf schriftelijk in kennis te stellen en 
dient hij alle mogelijke maatregelen te nemen opdat de (bio)veiligheid en de gezondheid wordt 
gegarandeerd. 5.4. Wij aanvaarden in elk geval geen enkele aansprakelijkheid zo de klant / 
opdrachtgever betreffende hoger vermelde verplichtingen / garanties in gebreke blijft. In dat geval zal 
de klant / opdrachtgever alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade dienen te vergoeden en ons 
tevens dienen te vrijwaren voor elke mogelijke vordering die lastens ons zou worden gesteld. 
 
Artikel 6. Klachten - Aansprakelijkheidsbeperking. 6.1. Eventuele klachten betreffende de 
hoeveelheid, aard, hoedanigheid, kwaliteit en conformiteit van onze leveringen / diensten dienen, op 
straffe van verval, op het ogenblik van de aanvaarding te geschieden en alleszins uiterlijk 5 dagen na 
ontvangst per aangetekend schrijven aan ons te worden bevestigd. Klachten betreffende verborgen 
gebreken dienen, op straffe van verval, uiterlijk 8 dagen na de ontdekking en ten laatste 6 maanden 
na de levering per aangetekend schrijven aan ons te worden bevestigd. In geen geval kan een klacht 
ertoe leiden dat de betaling van de prijs geheel of gedeeltelijk wordt opgeschort. 6.2. Onze 
aansprakelijkheid is alleszins steeds dubbel beperkt, enerzijds (1) tot maximaal 100 % van de 
overeengekomen waarde van de leveringen en tot 40 % van de overeengekomen waarde van de 
diensten met uitsluiting van alle andere vergoedingen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, 
zoals ondermeer schade aan personen, dieren, goederen en gewassen van de klant / opdrachtgever 
of derden en, anderzijds (2) tot de bedragen die door onze verzekeraars worden uitbetaald en 
waarvoor dekking wordt verleend. Deze dubbele beperking geldt voor het totaal van hetgeen de klant 



/ opdrachtgever en eventuele derden te vorderen zouden hebben. 6.3. Bij uitvoering van 
contractonderzoek werken wij volledig conform de instructies van de klant / opdrachtgever, onder 
diens verantwoordelijkheid en zonder enige eigen verantwoordelijkheid voor een eventueel gebrekkig 
concept / gebrekkige instructies. Bij uitvoering van werken volgens lastenboeken werken wij zoveel 
als mogelijk conform de richtlijnen van het lastenboek en onder verantwoordelijkheid van de klant / 
opdrachtgever en zonder enige verantwoordelijkheid voor een eventueel gebrekkig concept / 
gebrekkige instructies. Een en ander geldt uiteraard behoudens andersluidende bepalingen van 
dwingend recht. 6.4. De in deze voorwaarden vervatte uitsluitingen en beperkingen van 
aansprakelijkheid en vrijwaring zijn mede bedongen ten behoeve van onze aangestelden en van 
degenen die door ons voor de (geheel of gedeeltelijke) uitvoering van de samenwerking zijn 
ingeschakeld. 
 
Artikel 7. Betaling. 7.1. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn onze facturen 
contant betaalbaar op onze exploitatiezetel te Sint-Katelijne-Waver. Eventuele wisselkoersrisico’s en 
bankkosten zijn uitsluitend ten laste van de klant die ons hiervoor zal dienen te vergoeden en te 
vrijwaren. 7.2. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling hebben onze vertegenwoordigers of 
agenten geen toelating om gelijk welke sommen in onze naam in ontvangst te nemen. 
 
Artikel 8. Wanbetaling. Voor bedragen die door de klant / opdrachtgever op de vervaldag niet zijn 
betaald, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 1% per maand 
verschuldigd waarbij elke begonnen maand als een volledige maand wordt beschouwd. 
Bovendien is de klant / opdrachtgever bij laattijdige betaling een schadevergoeding verschuldigd die 
forfaitair wordt bepaald op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,00. Wij 
behouden ons tevens het recht voor om de werkelijk geleden schade te bewijzen. De niet-betaling op 
de vervaldag van één factuur maakt alle onze andere facturen, zelfs niet-vervallen, onmiddellijk en 
van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. 
 
Art. 9. Schuldvergelijking. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling vormen 
alle vorderingen met dezelfde klant / opdrachtgever, ongeacht hun rechtskarakter of de eraan 
verbonden voorwaarden, onderdeel van één overeenkomst waarvan de wederzijdse verplichtingen 
elkaar voortdurend compenseren. 
 
Artikel 10. Verbintenissen. 10.1. Wij nemen geen enkele resultaatverbintenis op ons. Al onze 
verbintenissen zijn te beschouwen als middelenverbintenis. 10.2. Eventuele verbintenissen 
aangegaan door onze vertegenwoordigers of agenten buiten het kader van deze voorwaarden 
binden ons slechts na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door ons bestuur. 10.3. Tenzij 
uitdrukkelijk anders vermeld zijn onze analyses, onderzoeksresultaten, alsmede al onze 
voortbrengselen in de meest ruime zin van het woord enkel informatief en leiden deze niet tot een 
verbintenis, overeenkomst of aansprakelijkheid. Onze werkmethodes zijn echter gebaseerd op 
jarenlange praktijkervaring en onderzoek. Wij wijzen de klant / opdrachtgever er uitdrukkelijk op dat 
het raadzaam is en getuigt van goede (en noodzakelijke) praktijk om nieuwe toepassingen, die geheel 
of gedeeltelijk gegrond zijn op onze voortbrengselen (leveringen en diensten), telkens vooraf en 
voldoende frequent, op kleine schaal en met de nodige omzichtigheid in de praktijk te testen.  
 
Artikel 11. Wanprestatie. Indien de klant / opdrachtgever nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, 
zal de samenwerking lastens de klant / opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling 
ontbonden/verbroken zijn. De schadevergoeding wegens wanprestatie van de klant / opdrachtgever 
wordt forfaitair vastgesteld op 15 % van de totaalprijs met een minimum van € 500,00, onverminderd 
de kosten van juridische bijstand. Wij behouden ons tevens het recht voor om de uitvoering in natura 
te vervolgen en/of de werkelijke schade te bewijzen. Elke wanprestatie van de klant / opdrachtgever 
geeft ons eveneens het recht de nog niet uitgevoerde leveringen en/of diensten, al dan niet dringend, 
op te schorten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. 
 
Artikel 12. Kredietwaardigheid. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de 
klant / opdrachtgever geschokt wordt, ondermeer door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de 
klant / opdrachtgever of andere aanwijsbare redenen, behouden wij ons het recht voor om, zelfs 
indien goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden en/of diensten reeds geheel of 
gedeeltelijk werden gepresteerd, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten totdat de 



klant / opdrachtgever is overgegaan tot het stellen van de nodige waarborgen voor de goede 
uitvoering van al zijn verplichtingen. Indien de klant / opdrachtgever weigert om hierop in te gaan, zal 
dit een wanprestatie in zijnen hoofde zijn in de zin van artikel 11 en zal dit artikel integraal van 
toepassing zal zijn. 
 
Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud. Alle goederen en (voortbrengselen van onze) diensten blijven 
onze eigendom tot volledige betaling van zowel de hoofdsom, het schadebeding, de intresten en de 
kosten. Alle risico’s zijn ten laste van de klant / opdrachtgever. De betaalde voorschotten blijven ons 
verworven als schadevergoeding ondermeer voor de eventuele verliezen bij wederverkoop. Ingeval de 
klant / opdrachtgever overgaat tot verkoop of verwerking draagt hij alle schuldvorderingen die 
voortkomen uit deze verkoop aan ons over. Hij verbindt er zich toe zijn wederpartij hierover formeel in 
te lichten en ons daarvan kopie te bezorgen. 
 
Art. 14. Referentie. In afwijking van de bepalingen van artikel 18 behouden wij ons steeds het recht 
voor om, op de door ons te bepalen wijze, intern en extern te communiceren aangaande de 
samenwerking met de klant / opdrachtgever, met inbegrip van alle mogelijke vormen van 
communicatie voor marketing- of reclame-doeleinden. De klant / opdrachtgever verleent ons 
onvoorwaardelijke toestemming om hiervoor het nodige fotografisch en audiovisueel materiaal te 
produceren en de klant / opdrachtgever verbindt er zich toe hieraan zijn volledige medewerking te 
verlenen. 
 
Art. 15. Intellectuele eigendomsrechten (“IP”). 15.1. IP die voorafgaand of onafhankelijk van 
de samenwerking behoren aan een partij en die aan de andere partij zijn geïntroduceerd of 
bekendgemaakt met het oog op de samenwerking (hierna “VoorIP”), blijven eigendom van de partij 
die deze heeft bekend gemaakt. Er wordt overeengekomen dat het gebruik van VoorIP beperkt is tot 
het gebruik dat nuttig is voor de samenwerking. 15.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen 
behoren IP die zijn gecreëerd bij of tijdens de samenwerking (bijvoorbeeld door de verbetering en/of 
wijziging van VoorIP door ons) (hierna “NaIP”) uitsluitend aan ons. 15.3. De klant / opdrachtgever is 
gerechtigd om de (test)resultaten conclusies, adviezen of bevindingen voortkomend uit onze 
leveringen en diensten voor eigen gebruik en uitsluitend binnen het beoogde doel van de 
samenwerking aan te wenden. Onze naam mag daarbij enkel worden gebruikt mits hiervoor vooraf 
uitdrukkelijke toestemming werd verleend. 15.4. Onze IP worden nooit overgedragen. Mits onze 
uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming kan een beperkt en niet-overdraagbaar gebruiksrecht 
van onze IP worden toegekend aan de klant / opdrachtgever. 15.5. Indien wij ter uitvoering van de 
samenwerking gebruik moet maken van IP die niet aan de klant toebehoren, garandeert de klant / 
opdrachtgever dat de samenwerking niet leidt tot enigerlei inbreuk op deze rechten, en vrijwaart de 
klant / opdrachtgever ons voor alle aanspraken van derden. 15.6. De klant / opdrachtgever verleent 
ons onvoorwaardelijke toestemming om de data voortkomend uit onderzoeken of analyses te 
gebruiken in de meest ruime zin. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behouden wij daarbij 
alle IP over de op basis van deze data gegenereerde zaken. 
 
Art. 16. Niet-afwerving aangestelden. Behoudens onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke 
toestemming is het de klant / opdrachtgever verboden om gedurende de duur van onze 
samenwerking, evenals 24 maanden na het einde van onze laatste samenwerking, direct of indirect te 
contracteren met onze aangestelden en met de aangestelden van de met ons verbonden 
rechtspersonen (onafgezien of deze aangestelden in loondienst zijn en/of als zelfstandigen (al dan niet 
via een rechtspersoon) bij ons of bij de met ons verbonden rechtspersonen actief zijn). Bij overtreding 
van deze bepaling is de klant / opdrachtgever, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een 
schadevergoeding verschuldigd die forfaitair begroot wordt als volgt: voor de aangestelden in 
loondienst: een bedrag gelijk aan de totale bruto-vergoeding exclusief patronale lasten van elke 
afgeworven aangestelde gedurende een periode van 12 maanden voorafgaand aan de afwerving 
en/of voor onze zelfstandige aangestelden (al dan niet via een rechtspersoon): een bedrag gelijk aan 
het totaal van de in de voorbije 2 jaren door deze aangestelde aan ons of aan de met ons verbonden 
rechtspersonen gefactureerde bedragen (excl. BTW), onverminderd ons recht om de werkelijk geleden 
schade te bewijzen en te vorderen. Indien de betrokken aangestelde minder lang in dienst was dan 
respectievelijk 12 (voor aangestelden in loondienst) en 24 maanden (voor zelfstandigen (al dan niet 
via een rechtspersoon)), zal voor de berekening van de verschuldigde forfaitaire schadevergoeding 



het maandgemiddelde voor de periode dat de betrokken aangestelde bij ons actief was berekend 
worden en dan vermenigvuldigd worden met respectievelijk 12 (loondienst) en/of 24 (zelfstandigen). 
Voor de toepassing van dit artikel dient onder klant / opdrachtgever eveneens verstaan te worden alle 
met de klant / opdrachtgever verbonden natuurlijke of rechtspersonen. Dit artikel geldt tevens als een 
beding ten behoeve van de met ons verbonden rechtspersonen welke door dit artikel een eigen 
vorderingsrecht verkrijgen tegenover de klant / opdrachtgever. 
 
Art. 17. Niet-afwerving cliënteel. De klant / opdrachtgever die geheel of gedeeltelijk dezelfde 
activiteiten als de onze en/of als de met ons verbonden rechtspersonen uitoefent, of in dezelfde sector 
werkzaam is, zal tijdens, alsook binnen een termijn van 24 maanden na de beëindiging van de 
samenwerking, er zich van onthouden om ons cliënteel of dat van de met ons verbonden 
rechtspersonen actief te benaderen of af te werven. Bij overtreding van deze bepaling is de klant / 
opdrachtgever, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een schadevergoeding verschuldigd die 
forfaitair begroot wordt op het totaal van de in de voorbije 3 jaren aan het afgeworven cliënteel 
gefactureerde bedragen (excl. BTW), onverminderd ons recht om de werkelijk geleden schade te 
bewijzen en te vorderen. De datum van de eerste dienstverlening door de klant / opdrachtgever aan 
het afgeworven cliënteel geldt als ijkpunt.  
Voor de toepassing van dit artikel dient onder klant / opdrachtgever eveneens verstaan te worden alle 
met de klant / opdrachtgever verbonden natuurlijke of rechtspersonen. Dit artikel geldt tevens als een 
beding ten behoeve van de met ons verbonden rechtspersonen welke door dit artikel een eigen 
vorderingsrecht verkrijgen tegenover de klant / opdrachtgever. 
 
Artikel 18. Vertrouwelijkheid. Zonder onze voorafgaandelijke toestemming (welke niet kan 
worden gegeven in algemene bewoordingen) en behoudens dwingende wettelijke bepalingen mogen 
geen van onze voortbrengselen in de meest ruime zin van het woord publiek worden gemaakt.  
 
Artikel 19. Meldings- en/of notificatieplicht. Het terugvinden van bepaalde resultaten in stalen / 
het uitvoeren van bepaalde diensten kan het voorwerp uitmaken van een notificatieplicht aan de 
autoriteiten. Wij verwijzen dienaangaande ondermeer naar het Richtsnoer in het kader van het M.B. 
van 22/01/2004 betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen gepubliceerd 
in het B.S. van 13/02/2004 (zie eveneens: http://www.favv.be/meldingsplicht/). Vóór het activeren 
van een meldingsplicht dient er een evaluatie van het risico voor - al naar gelang het geval - de 
gezondheid van mens, dier of plant te gebeuren. De klant / opdrachtgever is hier alleen voor 
verantwoordelijk. Hij staat in voor de risico-evaluatie en/of het beschikbaar stellen van alle 
noodzakelijke informatie en het geven van de nodige concrete instructies over wat, wanneer en hoe 
dient te gebeuren. Indien een melding van toepassing is, garandeert de klant/ opdrachtgever om deze 
melding onmiddellijk (binnen de 48u na de initiële vaststelling) uit te voeren / te laten gebeuren. De 
klant / opdrachtgever aanvaardt dat deze verplichting alleen op hem rust en dat hij ons het bewijs 
voorlegt dat hij de noodzakelijke wettelijke stappen heeft uitgevoerd. Meer in het algemeen 
garandeert de klant / opdrachtgever steeds een stipte en correcte opvolging van elke meldings- en/of 
notificatieplicht, en vrijwaart de klant / opdrachtgever ons voor alle aanspraken, met in begrip van 
deze vanwege de overheid en eventuele derden. De klant / opdrachtgever verbindt er zich tevens toe 
om ons stipt op de hoogte dient te brengen en te houden aangaande elke meldings- en/of 
notificatieplicht en elke concrete melding en/of notificatie. Een melding en/of notificatie conform dit 
artikel 19 kan nooit een inbreuk uitmaken op de vertrouwelijkheidsverplichting vervat in artikel 18. 
 
Artikel 20. Bevoegdheid – Toepasselijk recht. 20.1. Ingeval van betwisting, zijn enkel de 
rechtbanken van onze maatschappelijke zetel, deze van onze exploitatiezetel of deze van de 
woonplaats/maatschappelijke zetel van de klant / opdrachtgever, naar onze keuze, bevoegd. Alleszins 
zijn de Belgische rechtbanken bevoegd. 20.2. Enkel Belgisch recht is van toepassing, zonder dat de 
toepassing van enige verwijzingsregel ertoe kan leiden dat een ander dan het materieel Belgisch recht 
van toepassing wordt. 
 
Art. 21. Verzaking – Nietigheid – Voorrang. 21.1. Het niet-toepassen van één of meer 
bepalingen van deze voorwaarden kan door de klant / opdrachtgever nooit als verzaking worden 
aanzien. 21.2. De nietigheid van één of meer artikelen of een gedeelte van een artikel tast geldigheid 
van deze voorwaarden niet aan. Indien een artikel of een gedeelte van een artikel nietig zou zijn, 
verbinden partijen zich ertoe om dit te vervangen door een nieuw artikel of een gedeelte van een 



artikel dat zo dicht mogelijk aansluit bij het nietige artikel of gedeelte van een artikel. 20.3. Onze 
voorwaarden hebben in ieder geval voorrang op deze van de klant / opdrachtgever die, door het 
plaatsen van de bestelling, afstand doet van zijn eigen algemene voorwaarden en hierop geen 
aanspraak meer zal maken.  
 

 
Wij wijzen onze klanten / opdrachtgevers er uitdrukkelijk op dat wij geen algemene voorwaarden / 
inkoopvoorwaarden / aankoopvoorwaarden, onder welke benaming ook, van de klant / opdrachtgever 
aanvaarden. 
 
Onze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 april 2022 en vervangen alle voorgaande versies met 
onmiddellijke ingang. 
 

 
 
 
 


