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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN 

WERKZAAMHEDEN EN/OF DIENSTEN 

ARTIKEL 0 PREAMBULE: DEFINITIES 
 

De hierna volgende definitie is op deze algemene voorwaarden van toepassing en heeft de 

volgende betekenis: 

 

“De onderneming”: de partij die contractueel met BOFAS verbonden is voor elke 

uitvoering van werkzaamheden en/of diensten. 

 

ARTIKEL 1 UITVOERING EN KWALITEIT VAN DE 

WERKZAAMHEDEN EN/OF DIENSTEN 
 

De onderneming verbindt zich ertoe en zorgt ervoor dat de werkzaamheden en/of 

diensten worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en volgens het beroepsgebruik 

en dat zij van de hoogste kwaliteit zijn. 

 

In het algemeen komt het hem toe alle nodige studies, alle leveringen en alle diensten uit 

te voeren - met uitzondering van deze die desgevallend uitdrukkelijk voorzien zouden zijn 

ten laste van BOFAS - opdat het bekomen resultaat conform zou zijn aan de bepalingen 

van het contract. 

 

BOFAS behoudt zich het recht voor om, indien zij dit wenselijk acht, hetzij zelf, hetzij 

door een extern organisme, over te gaan tot een evaluatie audit van het zorg en/of 

kwaliteitssysteem van de onderneming. 

 

Te dien einde, zal de onderneming op elk ogenblik aan BOFAS of aan een door BOFAS 

aangestelde toegang verlenen tot de werkplaats. 

 

ARTIKEL 2 CONFORMITEIT VAN DE DIENSTVERLENING EN 

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN VERRICHT DOOR DE 

ONDERNEMING 
 

Alle leveringen zullen conform moeten zijn aan de specificaties, gegeven of aanvaard 

door BOFAS, aan de beschrijving hiervan in het contract en/of aan de reglementering in 

voege. 
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Indien de onderneming leveringen ontvangt van derden of van BOFAS, moet zij op haar 

kosten overgaan tot een nazicht hiervan en enkel deze aanwenden die alle hoger 

vermelde specificaties bevatten. 

 

BOFAS kan van de onderneming de rechtvaardiging van de oorsprong van geleverde 

artikelen eisen en zij kan, tijdens het verloop van de werkzaamheden, overgaan tot elke 

handeling van nazicht en controle die zij nodig acht. 

 

Indien ernstige en overeenstemmende aanwijzingen constructieve gebreken, gebrekkige 

uitvoering of het gebruik van gebrekkige artikelen zouden doen vermoeden, zal de 

onderneming de vermoede gebreken moeten herstellen of opnieuw leveren. 

 

ARTIKEL 3 BELEID INZAKE WELZIJN EN MILIEU 
 

De onderneming heeft kennis genomen van de “Beleidsverklaring op het gebied van 

kwaliteit, welzijn en milieu” (T0030) en verbindt er zich toe deze na te leven. 

 

De onderneming verbindt zich eveneens tot het naleven van de bepalingen van de wet 

van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 

werk in het algemeen en van de bijzondere bepalingen betreffende tewerkstelling op 

eenzelfde arbeidsplaats en van de bijzondere bepalingen betreffende werkzaamheden 

van ondernemingen van buitenaf in het bijzonder, van het Algemeen Reglement voor de 

arbeidsbescherming en van de codex over het welzijn op het werk. Indien de 

onderneming hoger vermelde verplichtingen niet of niet naar behoren uitoefent, kan 

BOFAS zelf de noodzakelijke maatregelen nemen op kosten van de onderneming, in 

overeenstemming met artikel 9 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn 

van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 

 

De onderneming moet er zijn personeel en de eventuele onderaannemers van inlichten en 

hen hiertoe opleiden. De onderneming moet er zich van vergewissen dat deze regels 

inderdaad begrepen en gevolgd worden door hen. Elk ongeval of incident moet ter kennis 

worden gebracht van BOFAS. 

 

De onderneming is alleen verantwoordelijk voor de maatregelen, ingevoerd om de 

naleving van deze beleidslijnen en hoger vermelde wettelijke bepalingen te waarborgen 

op de plaats waar de werkzaamheden en/of diensten worden uitgevoerd. 

 

ARTIKEL 4 DRUGS- EN ALCOHOLGEBRUIK 
 

De onderneming heeft kennis genomen van de “Beleidsverklaring preventief alcohol- en 

drugsbeleid”  (T0031) en verbindt er zich toe deze voorschriften strikt na te leven en er 

over te waken dat zijn personeel en onderaannemers zich houden aan deze voorschriften. 
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ARTIKEL 5 TERMIJNEN, VERTRAGING, SCHADEBEDING 
 

5.1 Termijnen 
 

De onderneming moet de werkzaamheden en/of de diensten op de overeengekomen 

uitvoeringstermijnen leveren. 

 

De overeengekomen uitvoeringstermijnen gesloten tussen BOFAS en de onderneming 

omvatten: 

1. deze nodig voor de onderneming om de taken uit te voeren die haar onmiddellijk en 
rechtstreeks toekomen, 

2. deze die de werking van de onderneming beïnvloeden, meer bepaald, deze die tot de 
studie en/of de voorbereiding van de werkzaamheden en/of diensten behoren, 

3. deze die aan zijn eventuele onderaannemers toekomen. 
 

De onderneming wordt verondersteld in gebreke te blijven het contract uit te voeren 

vanaf de vervaldag, zonder dat een uitdrukkelijke ingebrekestelling nodig zou zijn. 

 

 

5.2 Vertraging 
 

Elke gebeurtenis, van welke aard ook, die de voorziene uitvoeringstermijnen zou kunnen 

wijzigen, zal onmiddellijk ter kennis gebracht worden van BOFAS of van haar 

vertegenwoordiger ter plaatse en bevestigd worden per brief binnen de 48 uren. 

 

De onderneming zal, op eigen initiatief en voor eigen rekening, herstelmaatregelen 

nemen in het kader van zijn verantwoordelijkheden. Indien de vertraging niet kan 

ingehaald worden, zullen maatregelen genomen worden in akkoord met BOFAS, waarbij 

de teksten in voege nageleefd worden, teneinde de gevolgen ervan te verminderen. Dit 

akkoord van BOFAS houdt geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaarding in, 

noch van de vertraging toerekenbaar aan de onderneming, noch van de bijkomende 

kosten die kunnen voortvloeien uit de aangewende maatregelen. 

 

ARTIKEL 6 OVERMACHT 
 

Overmacht behelst elke gebeurtenis buiten de wil van de partijen en tegelijkertijd 

onvoorzienbaar, onweerlegbaar en onoverkomelijk, waardoor elke uitvoering van de 

werkzaamheden en/of diensten binnen de voorziene termijnen onmogelijk wordt. 

 

Elke gebeurtenis, zelfs van overmacht, die plaatsvindt na de contractuele termijnen en 

die een reeds ongerechtvaardigde vertraging zou verergeren, zal niet in aanmerking 

worden genomen. 
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ARTIKEL 7 BELASTINGEN EN SOORTGELIJKE HEFFINGEN 
 

De prijzen zijn vastgesteld zonder taksen en in EURO. 

 

De onderneming is verantwoordelijk voor de toepassing van de fiscale voorschriften 

betreffende de belasting over de toegevoegde waarde en waarborgt BOFAS tegen de 

gevolgen van niet-naleving van deze voorschriften. 

 

ARTIKEL 8 FACTURATIE EN BETALING 
 

De factuur zal door BOFAS betaald worden 45 dagen einde maand vanaf de datum van 

verzending van de eensluidende factuur. Elke betaling dient principieel overeen te 

stemmen met een tegenprestatie. 

 

BOFAS behoudt zich het recht voor de betaling op te schorten, indien zij gelijk welke 

niet-conformiteit vaststelt. 

 

BOPFAS behoudt zich het recht voor het bedrag van de factuur te verminderen rekening 

houdend met de bedragen die de onderneming desgevallend zou moeten betalen aan 

BOFAS. 

 

De betaling van de factuur door BOFAS brengt geenszins een afstand van rechten met zich 

mee. 

 

BOFAS aanvaardt geen overdrachten, onder welke vorm ook, geheel of gedeeltelijk, van 

schuldvorderingen die de onderneming of een derde financiële instelling zou hebben op 

haar. Bijgevolg zal BOFAS vrijgesteld zijn door de betaling ten opzichte van de 

onderneming. Deze bepaling zal door de onderneming aangezegd worden aan de 

financiële instellingen. 

 

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID - VERZEKERINGEN 
 

9.1 Aansprakelijkheid 
 

De onderneming zal aansprakelijk zijn ten opzichte van BOFAS voor elke nalatigheid, 

vergissing, vergetelheid of fout die zijzelf zou kunnen hebben begaan, of een van haar 

onderaannemers, naar aanleiding van of in verband met de uitvoering van de 

werkzaamheden en/of diensten en dit onafgezien elke andere contractuele sanctie die 

bovendien zou zijn overeengekomen (schadevergoeding, verbreking). 

 

Deze aansprakelijkheid omvat, zelfs in geval van verbreking van het contract, elke 

rechtstreekse of onrechtstreekse schade van elke aard, onder meer van toevallige aard of 
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de schade die voortvloeit uit een niet-uitvoering of een onvolledige, gebrekkige of 

laattijdige uitvoering van het geheel of een gedeelte van de werkzaamheden en/of 

diensten. 

 

De onderneming moet zich voegen naar de verplichtingen, opgelegd door wetten, 

politiereglementen en andere. Hij moet zich schikken naar alle bepalingen, al dan niet 

voorzienbaar, die de werkzaamheden en/of diensten kunnen treffen. 

 

9.2 Verzekeringen 
 

De onderneming zal moeten gedekt zijn voor de inherente risico’s aan zijn activiteit, door 

een of meerdere verzekeringspolissen “burgerlijke aansprakelijkheid”, onderschreven bij 

verzekeringsmaatschappijen die duidelijk solvabel zijn. Zij zal op vraag van BOFAS, 

desgevallend jaarlijks, een attest van verzekering of een kopie van deze polis alsook van 

de bijlagen moeten meedelen. BOFAS kan een bijkomende dekking eisen zonder 

vermeerdering van de prijs, rekening houdend met de situatie van de risico’s verbonden 

aan de werkzaamheden en/of de diensten. 

 

ARTIKEL 10 INDUSTRIELE EN/OF INTELLECTUELE 

EIGENDOM 
 

De onderneming, titularis van een overeenkomst die het gebruik van een product of een 

werkwijze impliceert die vatbaar is, onder meer voor een bescherming ten aanzien van 

de industriële en/of intellectuele eigendom, vrijwaart BOFAS zonder beperking van het 

bedrag tegen elke handeling of terugvordering van de eventuele rechthebbenden op de 

knowhow, octrooi, tekening, model, merk, auteursrecht, enz. 

 

De industriële en/of intellectuele eigendomsrechten (meer bepaald recht op reproductie, 

wijziging, aanpassing en vertegenwoordiging) die voortvloeien uit de studies en/of het in 

werking stellen van de werkzaamheden en/of diensten, die het voorwerp zijn van de 

overeenkomst, behoren uitsluitend toe en/of zijn onmiddellijk van rechtswege 

overgebracht in hun integraliteit naar BOFAS, zonder enig voorbehoud en zonder 

prijssupplement. Elk later gebruik van deze rechten door de onderneming of door een 

derde vereist het voorafgaandelijk en schriftelijke akkoord van BOFAS. 

 

ARTIKEL 11 OVERDRACHT EN ONDERAANNEMING VAN HET 

CONTRACT 
 

De onderneming zal nooit het geheel van de werkzaamheden en/of diensten overdragen 

of beroep doen op een derde voor dit geheel. In elk geval zal ieder beroep op diensten 

van een derde ondergeschikt zijn aan een voorafgaandelijk geschreven goedkeuring van 

BOFAS. 
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Deze goedkeuring zal aangevraagd worden vooraleer de uitvoering van de werken 

aangevat wordt of bij de toewijzing van de aanbesteding. Geen enkele betaling mag, om 

welke reden ook, rechtstreeks door BOFAS worden uitgevoerd aan de derde. 

 

ARTIKEL 12 CONFIDENTIALITEIT - VERSPREIDING 
 

De onderneming verbindt zich ertoe, zonder beperking qua duur, de strikte 

confidentialiteit te respecteren en om zich er van te weerhouden om mondeling of 

schriftelijk of onder elke andere vorm het geheel of een gedeelte van de totale 

informatie (inbegrepen enige persoonsgegevens van BOFAS en/of anderen), documenten, 

plannen en de ondersteunende inlichtingen die haar zouden zijn meegedeeld of die zij 

verzameld zou hebben tijdens de uitvoering van de overeenkomst, te verspreiden. Hij 

verbindt er zich tevens toe deze verplichting van confidentialiteit en niet-verspreiding te 

laten respecteren door haar personeel en haar onderaannemers en het personeel van 

deze laatsten. De tekst en het bestaan van het contract zelf, maken deel uit van deze 

verplichting. 

 

ARTIKEL 13 VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 
 

BOFAS en de onderneming verbinden zich ertoe de persoonsgegevens die zij van elkaar 

ontvangen in het kader van de overeenkomst te verwerken overeenkomstig de 

toepasselijke wetgeving inzake verwerking van persoonsgegevens en in het bijzonder met 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Vo 2016/679), hierna ‘AVG’, en elkaar 

waar vereist bijstand en ondersteuning te verlenen teneinde hun verplichtingen onder de 

AVG te kunnen nakomen. 

 

Begrippen die niet gedefinieerd zijn in deze bepaling hebben de betekenis die eraan werd 

gegeven in de AVG. 

 

13.1 De verwerking door BOFAS 
 

BOFAS zal persoonsgegevens van de (werknemers van de) onderneming verwerken voor de 

volgende doeleinden: administratie en leveranciersbeheer, uitvoeren van de 

overeenkomst tussen partijen, dagelijkse uitvoering van handelsactiviteiten. 

 

Het gaat om contactgegevens zoals, maar niet beperkt tot, voor- en achternaam, 

professioneel adres, e-mailadres, telefoonnummer, functie, geboortedatum, opleiding, 

ervaring. 

 

Deze worden verwerkt door BOFAS op grond van artikel 6.1. (b) (noodzakelijk voor de 

uitvoering van de overeenkomst), (c) (nakomen van wettelijke verplichting), (f) 



 T0010 - Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van  
werkzaamheden en/of diensten 

 

 
 

  

Printdatum: 25/09/2019  

Versie:  1  

 

  p.9/12  

 

(gerechtvaardigd belang – waarborgen van efficiënt en vlot verloop van dagelijkse 

handelsactiviteiten).  

 

Indien dit vereist zou zijn voor de verwezenlijking van bovenstaande doeleinden, kan 

BOFAS de persoonsgegevens overmaken aan derden (bv. leveranciers zoals IT 

dienstverlener, maar bijvoorbeeld ook alle andere betrokken actoren bij de uitvoering 

van de werkzaamheden en/of diensten). Indien deze ontvangers optreden als verwerkers 

heeft BOFAS met hen de nodige verwerkingsovereenkomst gesloten. In principe worden 

de persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte verstuurd en bewaard. 

In het uitzonderlijke geval dat dit zich toch zou voordoen, zal BOFAS de nodige 

(contractuele) waarborgen treffen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving (bv. EC 

Standaard Clausules of gelijkaardige contractuele bepalingen afsluiten). Indien dit 

wettelijk verantwoord of vereist wordt, kunnen de persoonsgegevens ook worden 

doorgegeven aan bevoegde overheden en/of andere instanties die zich bezighouden met 

wetshandhaving (bv. politie, onderzoeksrechter, Gegevensbeschermingsautoriteit, etc.). 

 

De betrokkene heeft op elk ogenblik recht op toegang tot de persoonsgegevens en kan ze 

(laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen en bezwaar 

maken tegen de verwerking of de verwerking ervan laten beperken indien de wettelijke 

voorwaarden hiertoe vervuld zijn. De betrokkene heeft het recht om een kopie (in een 

gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm) van de persoonsgegevens te 

bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere verantwoordelijke 

(recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens). Teneinde deze rechten uit te 

oefenen kan de betrokkene BOFAS contacteren op privacy@bofas.be. De betrokkene 

beschikt over het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit 

(Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - contact@apd-gba.be). 

 

De persoonsgegevens worden bijhouden zolang dit vereist is voor de verwezenlijking van 

de doeleinden waarvoor ze verzameld werden, of langer indien dit wettelijk vereist zou 

zijn (bijvoorbeeld wegens boekhoudkundige regels of gelet op verjaringstermijnen) of 

voor archiveringsdoeleinden.   

 

De onderneming verbindt zich ertoe enige betrokken werknemers op de hoogte te 

brengen van de inhoud van dit artikel. 

 

 

13.2 De verwerking door de onderneming 
 

De onderneming erkent dat zij, ten aanzien van de persoonsgegevens die zij in het kader 

van de overeenkomst zal ontvangen en verwerken, optreedt als verantwoordelijke voor 

de verwerking zoals bepaald in artikel 4 (7) AVG. Deze persoonsgegevens kunnen 

afkomstig zijn van BOFAS maar evengoed van de andere actoren die betrokken zijn bij de 

uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten. 

 

mailto:privacy@bofas.be
mailto:contact@apd-gba.be
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De onderneming verbindt zich ertoe de persoonsgegevens die zij van BOFAS ontvangt 

enkel te verwerken voor de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten en zich er 

van te onthouden deze persoonsgegevens aan te wenden voor andere doeleinden.  

 

De onderneming garandeert dat haar personeel en enige andere derde partij die door 

haar betrokken wordt bij de verwerking van de persoonsgegevens, op de hoogte wordt 

gebracht van het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens en gebonden is door 

de afspraken in deze bepaling. 

 

De onderneming verbindt er zich toe om de gepaste technische en organisatorische 

maatregelen te treffen die nodig zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens 

tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de 

wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van 

persoonsgegevens. 

 

Op eenvoudig verzoek van BOFAS zal de onderneming toegang en inzicht verlenen m.b.t. 

de verschillende (technische en organisatorische) maatregelen die door de onderneming 

werden genomen teneinde de verplichtingen onder deze bepaling na te komen. De 

onderneming zal in dit verband, geheel op eigen kosten, medewerking en bijstand 

verlenen.  

 

De onderneming zal de nodige procedures en beleidslijnen in plaats hebben om gepaste 

maatregelen te nemen in geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens. Van 

zodra de onderneming kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met de 

persoonsgegevens die werden verstrekt door BOFAS of van enige andere inbreuk, zelfs in 

verband met persoonsgegevens van derden, die relevant is in het kader van de 

werkzaamheden en/of diensten, zal zij BOFAS hier zonder onredelijke vertraging, en ten 

laatste binnen 48 uren, schriftelijk van op de hoogte stellen. De onderneming heeft de 

verplichting elke persoonsgegevenslek die in haar schoot plaatsvindt en relevant is in het 

kader van de werkzaamheden en/of diensten te documenteren, deze documentatie 

actueel te houden en op eenvoudig verzoek BOFAS een kopie hiervan te verstrekken. 

 

Naar keuze van BOFAS zal de onderneming, na beëindiging van de verwerkingsactiviteit, 

en ten laatste bij de beëindiging van de overeenkomst (ongeacht de wijze waarop, bv. 

einde termijn, eenzijdige beëindiging, etc.), de persoonsgegevens teruggeven of 

verwijderen.  

 

ARTIKEL 14 BEEINDIGING - VERDAGING 
 

14.1 Beëindiging 
 

BOFAS zal de overeenkomst ten nadele van de onderneming kunnen verbreken, zonder 

ingebrekestelling, opzegging of enige vergoeding, onafgezien het feit in hoofde van de 

onderneming gehouden te zijn tot vergoeding van de schade door BOFAS geleden: 



 T0010 - Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van  
werkzaamheden en/of diensten 

 

 
 

  

Printdatum: 25/09/2019  

Versie:  1  

 

  p.11/12  

 

1. in geval van inbreuk op de “Beleidsprincipes en verbintenissen van BOFAS op het vlak 
van welzijn en milieu (WM)” en/of de bepalingen betreffende het “Alcohol -en 
drugsbeleid van BOFAS” in hoofde van onderneming, van zijn personeel en van zijn 
eventuele onderaannemers; 

2. in geval van niet-naleving van de contractuele termijnen, wanneer deze ten gepaste 
tijde niet gerechtvaardigd werd door een geval van overmacht, 

3. het feit in hoofde van de onderneming van het geheel of een deel van de 
werkzaamheden en/of diensten over te dragen, zonder de schriftelijke goedkeuring 
van BOFAS gevraagd of gekregen te hebben 

 

De beëindiging van het contract kan door elk van de partijen gevraagd worden voor elk 

ander verzuim dat de uitvoering van het contract ernstig in gevaar kan brengen, of in 

geval van faillissement of vraag tot gerechtelijk akkoord in hoofde van de onderneming. 

 

 

14.2 Verdaging 
 

BOFAS behoudt zich het recht voor, zowel voorafgaande aan de uitvoering, als nadat met 

de uitvoering begonnen is, de werkzaamheden en/of diensten uit te stellen. 

 

Het verdagen zal plaats vinden door betaling van de enkele werkzaamheden en/of 

diensten die al uitgevoerd werden, voor zover de conformiteit hiervan aan het contract 

vastgesteld werd door BOFAS. 

 

In geval van verdaging van de werkzaamheden met meer dan een jaar, zal de 

onderneming gerechtigd zijn de beëindiging van het contract te vragen per aangetekend 

schrijven met kennisgeving van ontvangst, onder voorbehoud van het vragen van 

schadevergoeding in hoofde van BOFAS. 

 

ARTIKEL 15 TERUGGAVE VAN DE DOCUMENTEN 
 

De onderneming verbindt er zich toe, bij het einde van de uitvoering van de 

werkzaamheden en/of diensten, of bij beëindiging van het contract om gelijk welke 

reden, het geheel van de documenten, de plannen, de informatie en/of de 

ondersteunende inlichtingen, de objecten, modellen, de prototypes, de maquettes, enz., 

die hem door BOFAS zouden meegedeeld zijn en/of opgesteld voor de uitvoering van het 

contract of in verband hiermee, hierin begrepen de documenten en informatie die het 

dossier van de aanbesteding uitmaken, terug te geven. 

 

ARTIKEL 16 EIGENDOMSVOORBEHOUD 
 

Geen enkele clausule van eigendomsvoorbehoud zal tegenstelbaar zijn aan BOFAS. Deze 

clausules zullen beschouwd worden als zijnde niet geschreven. 
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ARTIKEL 17 TOEPASSELIJKE WETGEVING - BEVOEGDHEID 
 

Het contract valt volledig onder Belgische wetgeving, onder meer voor wat betreft de 

interpretatie, de uitvoering en de geschillen waartoe zij aanleiding zou kunnen geven. 

 

Alle eventuele geschillen zullen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te 

Brussel vallen. 

 


