
ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden voor de verkoop van zeiloverkappingen van Hoover Concepts® zijn van toepassing 
op alle overeenkomsten die tussen Hoover Concepts® (HC) en enige derde (“opdrachtgever”) tot stand komen, 
waarbij Hoover Concepts bepaalde werkzaamheden voor opdrachtgever verricht. 
Een aanbieding of prijsopgave bindt HC niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een 
opdracht. Aan kennelijke verschrijvingen in een aanbieding of prijsopgave kan opdrachtgever geen rechten ontlenen.
Overeenkomsten tussen HC en opdrachtgever komen slechts tot stand indien en voor zover HC een opdracht 
schriftelijk aanvaardt of door HC uitvoering aan een opdracht wordt gegeven.
De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.
Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor 
zover zij schriftelijk door HC zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst waarop 
de algemene voorwaarden van HC van toepassing zijn.
Indien er sprake is van een overeenkomst gesloten met meer dan één opdrachtgever zullen al deze opdracht-
gevers hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen die op grond van de overeenkomst op 
een opdrachtgever rusten.
Alle werkzaamheden worden, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon, uitsluitend 
aanvaard en verricht door HC.

TOEPASSELIJKHEID
In deze voorwaarden wordt verstaan onder het werk en/of werkzaamheden: het totaal van de overeen-
gekomen werkzaamheden en/of leveringen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden 
van en door HC. Door het verlenen van een opdracht voor ontwerp, engineering, productie, plaatsing en de 
daaraan verbonden werkzaamheden, is de opdrachtgever verbonden aan deze voorwaarden en maken 
deze voorwaarden onlosmakelijk deel uit van de betreffende overeenkomst tussen HC en opdrachtgever.
Het aanbod is vrijblijvend, vermeldt de betalingswijze en geeft inzicht in de prijs en de prijsvormingsmethode.
De van het aanbod deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen e.d.) opgesteld 
op basis van informatie en afmetingen aangeleverd door de opdrachtgever zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn 
niet bindend. HC is gerechtigd om haar aanbod en bijhorende documenten aan te passen indien voor, tijdens of 
na de contractsluiting blijkt dat de aangeleverde informatie onvolledig of onjuist is. Deze documenten blijven de 
(intellectuele) eigendom van HC. Zij mogen niet zonder zijn toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan 
derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.
Indien de opdrachtgever het aanbod niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle in het vorige artikel bedoelde 
gegevens, op verzoek van HC, terug te geven aan HC.
HC is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het aanbod in rekening te brengen, mits hij de opdracht-
gever vooraf mondeling en/of schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, is de opgegeven levertijd louter indicatief. zal zoveel mogelijk in 
acht worden genomen doch zal nimmer gelden als vervaltermijn. Bij overschrijding van deze levertijd zal HC in 
overleg treden met de opdrachtgever, zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op kosteloze opzegging van 
de overeenkomst, dan wel het vorderen van enige schadevergoeding of intresten. 
Alle werkzaamheden die door HC worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen en 
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Daarbij bepaalt HC de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) 
de verleende opdracht uitgevoerd wordt. 
In de daarvoor in aanmerking komende gevallen instrueert en onderricht HC de opdrachtgever of de door deze 
aangewezen personen betreffende het in werking stellen en bedrijfsvaardig houden van het opgeleverde werk, 
zonder hier enige verantwoordelijkheid in te nemen. Omvang, datum van aanvang en tijdsduur van bedoelde 
verplichtingen worden naar redelijkheid door HC bepaald.
De opdrachtgever is jegens HC verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale 
werktijden en onder condities die voldoen aan de lokaal geldende wettelijke veiligheidseisen en andere over-
heidsvoorschriften.
De opdrachtgever zorgt ervoor dat HC tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen 
(zoals vergunningen en ontheffingen) en over de door hem voor het werk te verschaffen gegevens.
De opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk en de beproeving 
daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.
De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden zoals (bouwkundige) 
plaatsing en/of leveringen, die niet tot het werk van HC behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de 
uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel 
ontstaat, dient de opdrachtgever HC hiervan terstond in kennis te stellen.
Indien de aanvang en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de 
opdrachtgever verantwoordelijk is (zoals o.a. bedoeld in artikel 3.7.), dient de daaruit voor HC voortvloeiende 
schade door de opdrachtgever te worden vergoed.
De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van adequate en veilige hulpwerktuigen (zoals trap/
ladder) voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van voor het werk benodigde onderdelen en voor de 
bereikbaarheid van de plaats van uitvoering van het werk, alsmede voor de geschiktheid van de toegangswegen 
tot de plaats van het werk. Zo er andere (zware) hulpwerktuigen nodig zijn (bv. een kraan) zullen deze - zo 
nodig - voorzien worden door HC. De kostprijs hiervan zal integraal worden doorgerekend aan de opdrachtgever.
De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van 
hem afkomstig zijn dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken 
en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken.
De opdrachtgever vrijwaart HC voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die krachtens deze 
voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever blijven, met inbegrip van schade als gevolg van inbreuken op 
intellectuele en industriële eigendomsrechten.
De opdrachtgever staat HC toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein te plaatsen gedurende de 
werkzaamheden. De Opdrachtgever staat HC tevens toe een naamsaanduiding aan te brengen op het geplaatste 
werk, dit op een vooraf met de opdrachtgever afgesproken plaats.  

BETALING
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd artikel 6, betaalt de opdrachtgever volgens navolgend 
stramien (i) 40% uiterlijk 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst, (ii) 30% uiterlijk 14 dagen na eerste plaatsing, 
en (ii) 30% bij voorlopige oplevering.
Bij gebreke aan tijdige ontvangst van de volledige bedragen uit 4.1. heeft HC het recht om de overeenkomst en/
of de werken te schorsen, zonder evenwel afbreuk te doen aan het recht om de overeenkomst en/of werken 
te voltooien. Indien de opdrachtgever betaalt na schorsing van de overeenkomst door HC, zal HC de werken 
hervatten in functie van beschikbaarheid in haar planning.
Facturen van HC zijn contant of via bankoverschrijving betaalbaar op de maatschappelijke zetel en uiterlijk 14 
kalenderdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet- of laattijdige betaling is de 
opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 8% per jaar en een 
forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een min. van 350 EUR (excl. BTW) verschuldigd.
Niet-tijdige betaling van één factuur resulteert in de automatische opeisbaarheid van andere nog niet vervallen 
schuldvorderingen op de opdrachtgever. HC heeft steeds een retentierecht op onbetaald gebleven en eventueel 
reeds aan de opdrachtgever geleverde goederen.

VERREKENING VAN MEER- EN MINDERWERK
Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats in geval van: a. bestekswijzigingen (wijzigingen in het ontwerp, 
bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk); b. afwijkingen van de bedragen van stelposten 
en verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden; c. onvoorziene omstandigheden die de materiële uitvoering 
van het werk aanzienlijk bemoeilijken; d. in de gevallen als in deze voorwaarden bepaald. Elk van de totalen 
respectievelijk het saldo van de bijbetalingen en inhoudingen als gevolg van bestekswijzigingen, zijn voor het 
meerwerk onbeperkt en mag in geval van minderwerk niet meer bedragen dan 15% van de aannemingssom, 
tenzij anders is overeengekomen.
Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen 
betalingstermijn overeengekomen dan geschiedt verrekening na de voltooiing daarvan.
Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.
Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van HC op verrekening daarvan onverlet.
Wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan zoals vermeldt in artikel 5.1., stelt HC de opdrachtgever 
daarvan zo spoedig mogelijk in kennis.
Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan de HC worden verrekend als meerwerk.

OVERMACHT
In geval van overmacht is HC bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van het werk voor 
ten hoogste zes maanden te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat hij tot enige 
schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door HC gemaakte kosten zullen terstond en ten volle 
opeisbaar zijn.
Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld waarmee HC bij het sluiten van de overeenkomst 
redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en die hij ook niet kende. Hieronder worden mede verstaan 
het niet voldoen door leveranciers van HC aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of 
werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import- of handelsverboden, pandemieën.

AANVAARDING EN RISICO
Wanneer de werken van HC zijn beëindigd, wordt overgegaan tot de oplevering. De oplevering geldt als aanvaarding 
van de werken door de opdrachtgever en als aanvangsdatum van de garantieperiode. Het werk wordt als 
opgeleverd beschouwd: a. hetzij wanneer HC aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid, 
beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard; b. hetzij wanneer de 
opdrachtgever de werken in gebruik neemt zonder enig voorbehoud; c. hetzij na het verstrijken van een termijn 
van acht dagen nadat HC mondeling of schriftelijk aan de opdrachtgever heeft verklaard dat het werk voltooid 
werd en deze laatste nalaat hierop binnen diezelfde termijn te reageren.
Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn van één jaar en die het functioneren van 
het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.

KLACHTEN EN GARANTIE
Klachten over uitgevoerde werken, in zover het zichtbare tekortkomingen betreft, moet de opdrachtgever melden 
uiterlijk bij het opleveren van de werf. Bij gebreke aan formele oplevering, dient de opdrachtgever een klacht over 
de zichtbare tekortkomingen van de uitgevoerde werken, schriftelijk en in detail gemotiveerd ter kennis te brengen 
aan HC binnen de 8 kalenderdagen na beëindiging van de werkzaamheden. Bij gebreke aan melding binnen de 
voormelde termijn en conform de gestelde voorwaarden, worden de werken geacht definitief te zijn aanvaard door 
de opdrachtgever en verliest deze elk recht op herstel en/of schadevergoeding.
Eventuele verborgen gebreken aan geleverde materialen en uitgevoerde werken, moeten – op straffe van verval 
van verhaal – binnen een termijn van 14 kalenderdagen lopende vanaf het tijdstip waarop de opdrachtgever dit 
gebrek heeft vastgesteld of redelijkerwijze had kunnen vaststellen, per aangetekend schrijven gemeld worden 
aan HC.
De (lichte) verborgen gebreken, andere dan deze die vallen onder de artikelen 1792 en 2270 Oud Burgerlijk Wet-
boek, zijn slechts gedekt voor zover deze zich manifesteren binnen een termijn van 3 jaar te rekenen vanaf de 
voorlopige oplevering én voor zover een rechtsvordering op die grond, wordt ingesteld binnen een termijn van 
6 maanden na het tijdstip waarop de opdrachtgever dit gebrek heeft vastgesteld of redelijkerwijze had kunnen 
vaststellen.
Indien naar het oordeel van HC  terecht is geklaagd over een door haar geleverd product of dienst én de op-
drachtgever voldoende bewijs heeft kunnen leveren dat het gebrek inderdaad reeds bestond ten tijde van de 
levering of de uitvoering van de werken, zal HC steeds naar eigen keuze (i) het gebrekkige product of een deel 
daarvan vervangen, (ii) het gebrek of het gebrekkige deel van het product of dienst herstellen, of (iii) de aan-
schafprijs van het gebrekkige product aan opdrachtgever vergoeden, zonder dat opdrachtgever gerechtigd is 
tot schadevergoeding. 
De aansprakelijkheid van HC met betrekking tot door haar verleende diensten en verkochte en geleverde zaken 
is beperkt tot het bepaalde in artikel 8.4.. HC is niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële,
indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) morele schadevergoeding, winstderving, 
omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van 
de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden, behoudens in geval van bedrog, opzet of 
grove schuld. 
Vouwen, plooien en/of rimpelvorming in het zeildoek vallen niet onder garantie en hebben geen negatieve invloed 
op de werking van het systeem.
HC aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door 
schuld of toedoen van de opdrachtgever of derden, door een gebrek aan onderhoud, normale slijtage, ondes-
kundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid ofwel door externe oorzaken of aangebrachte wijzigingen door de 
opdrachtgever of derden. Indien de opdrachtgever deze schade hersteld wenst, zal HC deze werken in regie 
uitvoeren aan 58,50 EUR (excl. btw) per aangevat uur, vermeerderd met de vergoeding voor de gebruikte 
materialen en verplaatsing.
Schade ontstaan door windstoten vanaf windsnelheid 8 Beaufort; en/of schade door sneeuwval door het niet 
tijdig verwijderen cq loskoppelen van het zeildoek / de zeildoeken valt nimmer onder de verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van HC.
Evenmin aanvaardt HC verantwoordelijkheid voor lichte verschillen in kleur of afmetingen van het geleverde goed, 
voor zover deze niet te voorkomen waren, algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
De opdrachtgever staat in voor de stabiliteit en het draagvermogen van de ondergrond en draagt hiervoor de 
exclusieve verantwoordelijkheid. Door haar opdracht aan te vatten aanvaardt HC enkel de staat van de zichtbare 
bovengrond en niet van de ondergrond.
De opdrachtgever is exclusief verantwoordelijk voor alle door diens aangestelde (architect, studiebureel, in-
genieur ea.) aangeleverde informatie. HC aanvaardt in dit verband geen verantwoordelijkheid voor onjuiste of 
onvolledige informatie.
De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte 
tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door 
hem voorgeschreven hulppersonen. De opdrachtgever draagt het risico voor schade die te wijten is aan fouten 
van nevenaannemers en hun hulppersonen.
HC is evenmin aansprakelijk voor druk-, schrijf- en of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbeves-
tigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan.
De opdrachtgever aanvaardt dat HC nooit in solidum gehouden kan zijn met andere bouwpartners voor enige 
schadepost veroorzaakt door gebreken die niet onder de artikelen 1792 en 2270 Oud Burgerlijk Wetboek vallen. 
De opdrachtgever zal HC slechts kunnen aanspreken tot haar procentuele aandeel in de schadepost waartoe 
zij in solidum met andere bouwpartners gehouden is, met uitsluiting van het procentuele aandeel van de andere 
bouwpartners.
In geval van aansprakelijkheid, is HC nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het 
factuurbedrag (exclusief BTW) van de te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan. 
In geval HC voor de desbetreffende schade verzekerd is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in 
het desbetreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd krachtens de polissen.
De in de voorgaande artikelen opgenomen beperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van opzet of 
grove schuld van HC of zijn leiding- gevende ondergeschikten.

OPZEGGING DOOR OPDRACHTGEVER
Opdrachtgever heeft het recht de opdracht per aangetekende brief op te zeggen.
Indien de Opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk opzegt, is hij conform artikel 1794 Oud 
Burgerlijk Wetboek gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht gemaakte kosten en 
verrichtte arbeid aan HC te vergoeden, evenals de gederfde winsten die forfaitair worden bepaald op 40% van 
het opdrachtbedrag, met een minimum van 250 EUR, en onverminderd het recht van HC om de werkelijke schade 
aan te tonen zo deze hoger zou liggen.

ONTBINDING
Onverminderd de hem verder toekomende rechten is HC bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de 
uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, indien de opdrachtgever: 
a. surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend; b. in staat van faillissement is verklaard 
of een aanvraag daartoe is ingediend; c. op ernstige wijze is tekortgeschoten in de nakoming van een verplichting. 
Beëindiging en schorsing geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat HC gehouden is tot 
enige schadevergoeding.
Alle vorderingen die HC in deze gevallen op de opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en 
ten volle opeisbaar zijn.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
HC blijft de eigenaar van alle zaken (zoals materialen en onderdelen) zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan 
aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, met inbegrip van hetgeen de opdrachtgever in 
verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.
Het auteursrecht op de door HC ontworpen 3D animaties, tekeningen, ontwerpen, foto’s van gerealiseerde 
projecten, uitgegeven brochures of enige andere vorm ervan, in de ruimste zin des woords, berust bij HC. 
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HC zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten 
en/of uittreksels van enig materiaal worden gepubliceerd, aan derden of concurrerende firma’s verstrekt of op 
welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
HC verzamelt vanaf de bestelling tot de facturatie alle gegevens die noodzakelijk zijn om de overeenkomst te 
kunnen uitvoeren, waaronder de naam van de klant, zijn adres, telefoonnummers, e-mailadres, en elke andere 
informatie over de klant. Deze gegevens worden doorgegeven aan derden, zoals transporteurs, leveranciers, e.d., 
die door HC worden ingeschakeld voor de uitvoering van de opdracht. 
HC fungeert dan als Verwerkingsverantwoordelijke en de derde als Verwerker in de zin van de  Verordening (EU) 
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 
en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.  
De klant beschikt over de volgende rechten: het recht op inzage, het recht op verbetering, het recht op gegevens-
wissing, het recht op de beperking van de verwerking, het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens, 
het recht van bezwaar, en het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming. 
De klant kan zich op elk moment op voormelde rechten beroepen en dan volstaat het HC te contacteren op de in 
de bestelling vermelde contactgegevens: Hoover Concepts BV, Conservenweg 7C, 2940 te Stabroek telefonisch 
via 032958092 en email info@hooverconcepts.com

Indien er klachten zijn met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de klant, kan deze 
laatste contact opnemen met HC, met oog op de interne oplossing hiervan, of een klacht indienen bij de 
Gegevensbeschermingsautoriteit [Drukpersstraat 35, 1000 Brussel | +32 (0)2 274 48 00 | +32 (0)2 274 48 35 | 
contact@apd-gba.be].

NIETIGHEID 
De nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid 
van de overige bepalingen. Het niet of gedeeltelijk inroepen door HC van bepaalde contractuele rechten, houdt 
geen enkele nadelige erkenning of afstand van recht hiervan in.

TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDHEID
Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Bij eventuele geschillen zijn exclusief de 
rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.
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Met maatschappelijke zetel te 2940 Stabroek, aan de Conservenweg 7c


