Voorwaarden INS België
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
International Nautical Services
1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen
schriftelijk van worden afgeweken.
2. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. Tenzij anders vermeld is de
geldigheidsduur maximaal 30 dagen.
3. Bij bestelling dient door de opdrachtgever een voorschot betaald te worden. Indien wij ons naar
het buitenland dienen te verplaatsen bedraagt dit voorschot minimum 1/3 van de gevraagde
diensten. Wij behouden ons het recht voor de opdracht op een later tijdstip uit te voeren, dan
wel te annuleren zolang dit bedrag niet op onze rekening is gestort of cash betaald.
4. Alle facturen zijn onmiddellijk en contant betaalbaar na levering van onze diensten tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld. Ongeacht of de factuur wordt opgemaakt op bedrijfsadres of
particulier, de opdrachtgever blijft solidair en in solidium verantwoordelijk voor de betaling van
de factuur.
5. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een
interest op van 12 % per jaar.
6. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 10 dagen na de aangetekende zending van een
aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10 % van het factuurbedrag met een
minimum van 100 EUR. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan
het renteverlies en de eigelijke gerechtskosten.
7. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met zijn verplichtingen / betalingen worden
automatisch alle contracten opgeschort tot de verkoper zijn verplichtingen is nagekomen. Extra
kosten hierdoor zijn ten laste opdrachtgever.
8. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. elke natuurlijke of
rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten
verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het
gemeen recht.
9. Klachten betreffende onze geleverde diensten kunnen niet aanvaard worden indien zij niet
schriftelijk bij ons toekomen, zeven dagen na levering.
10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch Recht, ongeacht de plaats van
levering.
11. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het gerechtsarrondissement Antwerpen
bevoegd.
12. Hoewel alle inspecties en diensten naar beste eer en geweten worden uitgevoerd, aanvaarden
wij geen enkele verantwoordelijkheid voor al dan niet verborgen gebreken.
13. Al onze bevindingen refereren enkel naar het moment van inspectie. Geen enkele wijziging aan
het object door personen, natuurlijke of eender welke omstandigheid zal ons ten laste gelegd
kunnen worden of de opdrachtgever ontslaan van zijn verbintenis.
14. Alle inspecties gebeuren op risico van de opdrachtgever. Eventuele schade veroorzaakt tijdens
de werkzaamheden valt ten laste van de opdrachtgever.

15. De opdrachtgever dient er op een zodanige wijze voor te zorgen, dat onze diensten op het
afgesproken tijdstip uitgevoerd kunnen worden.
16. Zo wij door eender welke onvoorziene omstandigheden onze opdracht niet op het afgesproken
tijdstip kunnen uitvoeren, behouden wij ons het recht voor deze alsnog op een later tijdstip uit
te voeren, zonder dat dit evenwel recht geeft aan de opdrachtgever tot vermindering of
schorsing van de overeenkomst.
17. Zo wij onze werkzaamheden niet kunnen uitvoeren doordat het object niet of onvoldoende
bereikbaar is of ons de toegang wordt geweigerd om welke reden dan ook (waaronder
inbegrepen staking, oproer, etc…) is de opdrachtgever ons een schadevergoeding schuldig,
gelijk aan de verplaatsings- en verblijfskosten vermeerderd met het arbeidsloon gerekend van
het moment van vertrek tot terugkeer in ons hoofdbureel.
18. Onze inspecties zijn enkel visueel tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
19. Testen van motoren, aandrijvingen, werktuigen en ander materiaal worden enkel visueel
uitgevoerd en kunnen nooit tegenover ons gebruikt worden bij eventuele latere gebreken.
20. Indien wij een schip verplaatsen of assistentie verlenen bij navigatie, blijft de opdrachtgever
volledig verantwoordelijk voor alle wettelijke bepalingen in verband met het schip en de
navigatie. De opdrachtgever verklaart hiervoor de nodige verzekeringen genomen te hebben.
21. De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor alle schade aan het object of tegenover derden
ontstaan tijdens de inspectie, navigatie of andere door ons bewezen diensten, tenzij hij opzet
van onzentwege kan bewijzen.
22. Het is de taak van de opdrachtgever ervoor te zorgen dat onze experts onmiddellijk bij
aankomst alle te inspecteren ruimen kunnen betreden. Eventuele demontage dient te gebeuren
door en op risico van de opdrachtgever.
23. Indien wij bepaalde ruimten niet of slechts gedeeltelijk kunnen betreden kan de opdrachtgever
hiervoor geen vermindering of opschorting van onze overeenkomst eisen.
24. Alle verplaatsingen worden gerekend vanuit ons hoofdkantoor en zijn ten laste van de
opdrachtgever volgens de op dat ogenblik geldende tarieven.
25. De opdrachtgever geeft de toestemming tot gebruik van de meest veilige en snelste manier van
transport indien de opdracht dit zou vereisen. Deze bijkomende kosten vallen ten laste van de
opdrachtgever.
26. Verblijfskosten voor zover niet anders bepaald zijn voor rekening van de opdrachtgever.
27. Voor diensten waarbij een tarief per tijdsblok geldt (vb 4/6/12 uur) wordt elk begonnen blok
voor 1 eenheid gefactureerd.
28. Adviezen en aanbevelingen van onze diensten worden slechts verstrekt naar beste weten en
kunnen en zijn niet bindend en steeds met behoud van het recht hierop terug te keren. Dit geldt
in het bijzonder voor reparatieadviezen, waarderamingen en analyses en audits.
29. Ingeval van vertalingen van onze algemene voorwaarden, contracten of rapporten en andere
documenten is steeds de originele Nederlandse tekst van toepassing ingeval van
tegenstrijdigheid.
30. Het is de taak van de opdrachtgever(s) ervoor te zorgen dat alle informatie en instructies tijdig
beschikbaar zijn . Wij behouden ons het recht voor ingeval van ontbreken van deze de
opdracht(en) te weigeren /onderbreken stop te zetten, waarbij gemaakte onkosten onmiddellijk
opeisbaar zijn.

GENERAL SALE CONDITIONS
International Nautical Services
1. All underneath conditions are integrally part of this contract and exemptions have to be made in
written.
2. All tenders are made without engagement. Unless otherwise specified they are valid for
maximum 30 days.
3. When ordering our services, a prepayment is to be made by our client. For services outside of
Belgium this prepayment is minimum 1/3 of the expected amount. We reserve the right to delay
the order till the payment arrived on our bank account.
4. All invoices are immediately due and paid cash unless otherwise specified in written.
5. All unpaid invoices give immediately from the due date and without reminder an interest of 12%
yearly.
6. When an invoice is still unpaid 10 days after a certified mail/ reminder, the invoice amount will
be surcharged with 10% with a minimum of 100 EUR. This is considered as a compensation for
other costs than interest and juridical costs.
7. When the seller of the services cannot fulfil his duties, the consumer, this is every natural
person, juridical entity who uses, owns or consumes the products, services, for non-professional
use, is allowed a demand for compensation according to the common right.
8. In case the customer does not fill full his duties / payments, automatically all contracts are
stopped till the customer has fill full these duties. All extra charges and costs due to this fact are
for account of the customer
9. Claims regarding our services, products our others cannot be accepted unless they are received
by us in written maximum seven days after the delivery.
10. All our agreements are made under the Belgian legislation, irrespective the place of delivery.
11. In cases of disputes, only the courts of the juridical arrondisement of Antwerp, Belgium are
competent.
12. However all inspections and services are made to the best of our knowledge and possibilities,
we can not accept the responsibility for defects (hidden or not).
13. All our findings refer only to the place and time of inspection. We do not take any responsibility
for any changes on object due to personal, natural or other influences and these can never
dismiss the customer from his duties.
14. All inspections are carried out under the risk of the customer. Damages occurred during our
services are for the customer account.
15. It is the duty of our customer that our services can be carried out on the agreed time and place.
16. We reserve the right to carry out our services on another date when we are due to any
unexpected circumstances not able to carry out our services on the agreed time and place
without refund or annulations rights for the customer.
17. When we are not in the possibilities to carry out our services or the object is not our not enough
accessible for any reason (including, strikes, war, etc..) the customer is a compensation due for
the transport and residential cost increased with the labour cost from the time of our departure
till the time of our return to our main office.
18. All inspections are only visual unless otherwise specified.
19. Test of engines, auxiliaries, working equipment, etc are always visual carried out and can never
be used against us in case of lather failures.

20. When a ship (every floating object) is relocated or nautical assistance is given, the customer
remains responsible for all legal requirements regarding the ship and the navigation. The
customer confirms to have all required insurances.
21. The customer remains responsible for damage on the object or third parties occurred during our
services, unless voluntary purpose can be proved.
22. It is the duty of our customer to make sure that our surveyors/ experts, etc can start
immediately with the inspection of all compartments. All dismantling is to be carried by and on
the risk of the customer.
23. No reduction of our fee can be given when compartments cannot or only partly be inspected;
neither can this lead to the cancelling of our order.
24. All transport costs are calculated from our main offices according to our specified costs.
25. The customer gives his agreement to INS / Mr Gelper to use the most safe and quickest way of
transport when this is required to carry out or order. These additional charges are for the
account of the customer.
26. Residential costs are unless otherwise specified always on the customer account.
27. For services calculated with a time unit (example 1/4/12 hours), every commenced unit shall be
charged as 1 unit.
28. All recommendation, advice, etc are only given to the best of our knowledge and are not
stringent with the right to revert. This is especially valid for repair advice, valuations, analyses
and audits.
29. In the case of translations of our general conditions, contracts, reports or other documents the
original version has always priority is cases of disputes.
30. It is the duty of our customer that all information and instructions are available in time. We
reserve the right the in cases of missing documents, instructions, etc. to refuse, cancel or
interrupt orders with the right that all made costs are immediately due by the customer.

Artikel 1: Definities
Jachtexpert R. Gelper
Jachtexpert R.Gelper , uitvoerder van de opdracht.
Expertise
Het daadwerkelijk uitvoeren van de opdracht door Jachtexpert R.Gelper, of door hem
ingeschakelde derden.
Expertiserapport
Rapport met de bevindingen van de expert die de expertise heeft verricht, opgemaakt naar
aanleiding van de expertise.
Opdracht
De conditiekeuring, deelonderzoek, taxatie, bouwbegeleiding, geschillenbemiddeling e.d.
van een pleziervaartuig, welke Jachtexpert R.Gelper voor opdrachtgever verricht.

Opdrachtgever
De natuurlijke en/of rechtspersoon die Jachtexpert R.Gelper de opdracht verstrekt.
Overeenkomst
De overeenkomst van opdracht tussen Jachtexpert R.Gelper en opdrachtgever.
Pleziervaartuig
Een schip dat is bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding, met een romplengte
van minimaal 2,5 meter en maximaal 24 meter (Wet Pleziervaartuigen, 29/11/1996).
Werkdag
Doordeweekse dag met uitzondering van nationale feestdagen.

Artikel 2: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst gesloten tussen
Jachtexpert R.Gelper en opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit
van het expertiserapport en zijn tevens van toepassing ten aanzien van derden die op enige
wijze rechten willen doen gelden met betrekking tot de expertise of het expertiserapport.
2. Indien en voor zover de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, zijn deze
uitdrukkelijk niet op de overeenkomst van toepassing.
3. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door Jachtexpert
r.Gelper schriftelijk en uitdrukkelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor de
betreffende opdracht ten behoeve waarvan de wijziging of aanvulling is overeengekomen.
Artikel 3: Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst en annulering
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Jachtexpert R.Gelper de opdracht
aan de opdrachtgever bevestigt.
2. De opdrachtgever is gehouden om uit eigener beweging, en tevens op eerste verzoek
daartoe aan Jachtexpert R.Gelper alle informatie en gegevens te verstrekken met betrekking
tot de opdracht en/of het pleziervaartuig, die in het kader van de expertise van belang
zouden kunnen zijn.
3. De opdrachtgever garandeert dat de door hem ter beschikking gestelde/verstrekte
informatie, gegevens, specificaties e.d juist en volledig zijn.
4. Jachtexpert R.Gelper bepaalt op welke wijze de expertise wordt uitgevoerd.

5. Jachtexpert R.Gelper bevestigt aan de opdrachtgever de plaats en het tijdstip van de
expertise. Het tijdstip geldt bij benadering. Overschrijding van dit tijdstip, leidt nimmer tot
aansprakelijkheid van de Jachtexpert R.Gelper voor directe of indirecte gevolgen van de niet
tijdig uitgevoerde expertise.
6. Jachtexpert R.Gelper verricht de expertise conform het door opdrachtgever meegedeelde
doel (conditiekeuring, deelonderzoek, taxatie etc.). De resultaten van de expertise zijn niet
geschikt voor enig ander doel dan het doel waarvoor de expertise verricht is.
7. Jachtexpert R.Gelper voert de expertise uit op basis van de ten tijde van de expertise
algemeen bekende stand van de techniek.
8. Indien de opdrachtgever niet de eigenaar van het pleziervaartuig is, draagt de
opdrachtgever er zorg voor dat de daartoe bevoegde(n) goedkeuring heeft (hebben)
gegeven voor het uitvoeren van de opdracht.
9. Op het moment van de expertise, dient het te keuren pleziervaartuig aan bepaalde
voorwaarden te voldoen zodat een representatieve expertise kan worden verricht. Deze
voorwaarden staan vermeld in de brochure “Wat van belang is om te weten”
10. Indien Jachtexpert R.Gelper de expertise niet kan uitvoeren omdat de opdrachtgever de
daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn
zijde opkomt, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en heeft
Jachtexpert R.Gelper recht op vergoeding van de door haar geleden schade. De geleden
schade wordt vastgesteld aan de hand van de door de Jachtexpert R.Gelper gehanteerde
tarieven.
11. Annuleren kan schriftelijk of per e-mail. Er zijn geen kosten aan de annulering verbonden
indien de annulering uiterlijk 4 werkdagen vóór het afgesproken tijdstip van expertise door
Jachtexpert R.Gelper is ontvangen. Indien de annulering later wordt ontvangen dan is
Jachtexpert R.Gelper gerechtigd het door opdrachtgever verschuldigde tarief in rekening te
brengen.

Artikel 4: Tarieven
1. Jachtexpert R.Gelper stelt jaarlijks de tarieven voor een expertise vast.
2. Het bedrag dat Jachtexpert R.Gelper in rekening brengt met betrekking tot de opdracht
wordt vastgesteld aan de hand van de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
gehanteerde tarieven.
3. De tarieven zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.
4. De tarieven voor een taxatie worden vastgesteld op basis van de scheepslengte. De
binnen Jachtexpert R.Gelper bekende afmetingen worden hiervoor gehanteerd. De tarieven

voor de overige expertises worden vastgesteld op basis van het door Jachtexpert R.Gelper
gehanteerde uurtarief, voorrijkosten en administratiekosten.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Jachtexpert R.Gelper voor alle directe kosten en schade
(hieronder wordt uitsluitend verstaan herstel- en reparatiekosten en eventuele
vervangingskosten), op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door
toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is beperkt tot maximaal
het voor betreffende opdracht verschuldigde tarief.
2. Jachtexpert R.Gelper is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige indirecte kosten en
indirecte schade (hieronder wordt onder andere verstaan gederfd gebruiks dan wel
vakantiegenot, vertragingsschade, liggeld), op enigerlei wijze verband houdend met dan wel
veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
3. De opdrachtgever vrijwaart Jachtexpert R.Gelper tegen alle aanspraken van derden tot
vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk
samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst.
4. Jachtexpert R.Gelper is niet aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering
van het door haar gekeurde pleziervaartuig.
5. Jachtexpert R.Gelper is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en kosten die
verband houden met dan wel voortvloeien uit niet nakoming door de opdrachtgever van het
bepaalde in artikel 3 lid 2, lid 3 of lid 9.

Artikel 6: Overmacht
1. Indien en voor zover Jachtexpert R.Gelper haar verplichtingen uit de overeenkomst niet,
niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van
overmacht, is zij gerechtigd de betreffende overeenkomst te ontbinden, zonder
schadeplichtig te zijn. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: brand, waterschade,
bijzondere weersomstandigheden, defecten aan machines of installaties, stagnatie in de
aanvoer van grond- hulp- en brandstoffen, ziekte of ongeval van de expert of de
onbereikbaarheid van het pleziervaartuig.

Artikel 7: Betaling
1. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 10 dagen na de factuurdatum, zonder enig
recht op korting of verrekening.

2. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, stuurt Jachtexpert
R.Gelpereen ingebrekestelling in de zin van een herinneringsnota. Indien deze
herinneringsnota niet op tijd wordt betaald, heeft Jachtexpert R.Gelper het recht de
wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de datum van
algehele voldoening.

Artikel 8: Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Jachtexpert R.Gelper is het Belgisch
recht van toepassing.

