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ONDERHOUDSCONTRACT 

 
Artikel 1 -  

 

Contract getekend tussen VB TOOLS SA en de betrokken partij zoals hieronder beschreven voor 

de periode van ……. tot en met ……… volgens de onderstaande voorwaarden. 

 

 

Er werd volgende overeengekomen:  

 

VB TOOLS SA controleert de staat van uw materiaal volgens de referentie:  

Contract n°                                       en de bijgevoegde bijlagen 1/2/3. 

 

Artikel 2 - Prijzen 

 

Het onderhoudscontract wordt gefactureerd volgens de tarieven vermeld in de tabel in bijlage 3. 

 

De prijs van het onderhoud is exclusief de prijzen van de defecte onderdelen die na uw schriftelijke 

toestemming vervangen zullen worden.  

 

De prijzen kunnen elk jaar op 1 januari worden herzien. 

 

Artikel 3 - Duur van het contract 

 

Dit contract wordt gesloten voor een periode van twaalf maanden beginnend vanaf de datum van 

ondertekening door beide partijen. Dit contract kan stilzwijgend worden verlengd, tenzij opgezegd 

door een van beide partijen per aangetekende brief met ontvangstbewijs en dit minstens twee 

maanden voor het verstrijken ervan op elke jaarperiode. Dit kan zonder aanleiding te geven tot 

betaling van een vergoeding ten gunste van een van de partijen. 

 

Artikel 4  

 

In het geval van defect van apparatuur tussen elk jaarlijks bezoek, worden arbeids- en reiskosten 

in rekening gebracht tegen het geldende tarief. 

 

Artikel 5 

 

Bij elk jaarlijks bezoek wordt door de technieker een interventieverslag opgemaakt en wordt dit 

binnen de 15 werkdagen per e-mail aan de verantwoordelijke bezorgd.  

 

 

BEGUNSTIGDE: : 

Bedrijfsnaam : 

Btw-nummer: 

Adres :  

Postcode :                                                                         Gemeente :  

Telefoon. :                             

E-mail :  

Vertegenwoordigd door :                                                          in hoedanigheid van: 
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Artikel 6  

 

In het geval dat de eigenaar van het materiaal weigert de verplichte werkzaamheden uit te voeren 

die vermeld worden op het rapport zoals beschreven in artikel 5, kan VB TOOLS SA niet langer 

verantwoordelijk gesteld worden en kan het contract als gevolg hiervan onmiddellijk beëindigd 

worden door VB Tools SA.  

 

Artikel 8  

 

De facturen dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst betaald te worden in euro op de rekening 

van ……………………. : 

IBAN: ……………………………… ..; BIC: ……………………. 

 

Elke laattijdige betaling zal leiden tot boetes voor laattijdige betaling van 2% en een minimum 

forfaitaire vergoeding van 15% voor invorderingskosten. 

 

De onderdelen die defect blijken te zijn, vermeld in bijlage 2, zullen, tenzij anders vermeld, 

gefactureerd worden via de verdeler waarvan de begunstigde afhankelijk is. 

 

Artikel 9 – Preventief bezoek 

 

Voor elk onderhoudscontract dient een preventief bezoek (onderdelen, arbeidsloon en 

verplaatsingkosten) te gebeuren voor het herstellen van enig materiaal indien het desbetreffende 

materiaal voordien niet door VB Tools SA werd onderhouden.  

 

De voorwaarden van dit preventief bezoek zullen worden afgesloten in een afzonderlijk contract 

tussen de partijen. 

 

Artikel 10 - Gedragingen door de opdrachtgever 

 

De klant stemt ermee in de apparatuur uitsluitend te gebruiken voor het gebruik en de belasting 

waarvoor deze bedoeld is. (Zie handleiding van de fabrikant) De klant stemt ermee in om alle 

onderhoud en controles zelf uit te voeren die dienen te gebeuren tussen elk  jaarlijks onderhoud 

zoals door de fabrikant beschreven. Elk ander gebruik ontheft de dienstverlener van elke 

aansprakelijkheid in geval van een ongeval, onregelmatigheden of storingen. 

 

De voertuigen dienen op de hefbruggen worden geplaatst zoals werd voorgeschreven door de 

fabrikant. Voor wagens met 4 opnamepunten dienen de hiervoor voorziene opnamepunten te 

worden gebruikt.  

 

Elke storing of panne in de werking moet onmiddellijk aan ons worden gemeld en de apparatuur 

moet in afwachting van reparatie buiten gebruik worden gesteld om een ongeval of een 

complicatie van de storing te voorkomen. Alvorens in te grijpen en om tijd te besparen, zal de 

serviceprovider echter proberen met de hulp van de klant een zo nauwkeurig mogelijke 

probleemoplossing of diagnose per telefoon uit te voeren. In het geval dat de veiligheid van de 

apparatuur in het geding is, zal de interventie onmiddellijk plaatsvinden met instemming van de 

klant, via bestelbon, zolang de dienstverlener alle benodigde onderdelen heeft. Anders wordt de 

apparatuur tijdelijk buiten gebruik gesteld in afwachting van onderdelen, en/of instemming van 

de klant over de reparatieraming. 
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Elke tussenkomst als gevolg van niet-naleving van deze essentiële regels zal worden 

gefactureerd inclusief onderdelen, arbeidsloon en verplaatsingskosten. 

Elk materiaal waarvan de dienstverlener geen originele of gelijkwaardige onderdelen meer kan 

vinden om een herstelling volgens de regels van de kunst uit te voeren, of waarvan de klant de kost 

voor herstelling te hoog vindt, wordt buiten dienst gesteld en verwijderd uit de lijst met materiaal 

van het contract, zonder dat de ene partij de andere om enige schadevergoeding kan vragen. 
 

Apparatuur die om welke reden dan ook buiten gebruik is gesteld en zonder onze toestemming 

opnieuw is gebruikt, is bij een ongeval automatisch de aansprakelijkheid van de klant. 

Een breuk tussen twee bezoeken kan ook niet als voorwendsel dienen voor de klant om een 

vergoeding te vragen aan de dienstverlener. 
 

Artikel 11 – Gedragingen door VB TOOLS 
 

VB Tools verplicht zich tot het uitvoeren van: 

 

• Het aantal preventieve bezoeken voorzien in artikel 1 van dit contract, namelijk: 

• één bezoek per twaalf maanden voor het jaarcontract** 

• Een reparatieraming na elk bezoek en het aanleveren van een rapport per materieel. 

• De nodige werkzaamheden voorzien in de offertes met instemming van de opdrachtgever. 

• Snelle reparaties tussen bezoeken aan de telefoon. 

• Reparaties ter plaatse tussen twee bezoeken, indien dit telefonisch niet mogelijk is. 

 

**Er zal echter een tolerantie van meer of minder een maand worden toegestaan, afhankelijk van 

de werklast van de dienstverlener of om redenen buiten zijn wil, zonder dat het aantal jaarlijks 

gefactureerde bezoeken afwijkt van het aantal voorzien in het contract. 

 
 

Artikel 12 - Uitvoering te goeder trouw 
 

De partijen verbinden zich ertoe deze overeenkomst te goeder trouw uit te voeren, als zodanig 

verbinden zij zich ertoe de andere partij op de hoogte te stellen wanneer, in het kader van de 

uitvoering van deze overeenkomst, de een of de ander wordt geconfronteerd met een moeilijkheid 

of een geschil. 
 

Artikel 13 - Geschillen 
 

Alle geschillen tussen partijen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van 

Brussel, zelfs in geval van meerdere verweerders, vorderingen of oproepen tot tussenkomst en 

garanties. De verkoper behoudt zich het recht voor om afstand te doen van het voordeel van deze 

clausule. 
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Artikel 14 : Aangezien de wetgeving met betrekking tot uitrusting aan verandering onderhevig is, 

kan dit contract dienovereenkomstig worden herzien. 

 

Gedaan te  : ……………………………………………………   op : ……………………………  

 

Voor de vennootschap VB TOOLS SA                          Handtekening van de Zaakvoerder: 
                               (voorafgegaan door de woorden "gelezen en goedgekeurd") 
 

Handtekening :          Handtekening :  
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ONDERHOUDSCONTRACT 

 
Artikel 1 -  

 

Contract getekend tussen VB TOOLS SA en de betrokken partij zoals hieronder beschreven voor 

de periode van ……. tot en met ……… volgens de onderstaande voorwaarden. 

 

 

Er werd volgende overeengekomen:  

 

VB TOOLS SA controleert de staat van uw materiaal volgens de referentie:  

Contract n°                                       en de bijgevoegde bijlagen 1/2/3. 

 

Artikel 2 - Prijzen 

 

Het onderhoudscontract wordt gefactureerd volgens de tarieven vermeld in de tabel in bijlage 3. 

 

De prijs van het onderhoud is exclusief de prijzen van de defecte onderdelen die na uw schriftelijke 

toestemming vervangen zullen worden.  

 

De prijzen kunnen elk jaar op 1 januari worden herzien. 

 

Artikel 3 - Duur van het contract 

 

Dit contract wordt gesloten voor een periode van twaalf maanden beginnend vanaf de datum van 

ondertekening door beide partijen. Dit contract kan stilzwijgend worden verlengd, tenzij opgezegd 

door een van beide partijen per aangetekende brief met ontvangstbewijs en dit minstens twee 

maanden voor het verstrijken ervan op elke jaarperiode. Dit kan zonder aanleiding te geven tot 

betaling van een vergoeding ten gunste van een van de partijen. 

 

Artikel 4  

 

In het geval van storing van apparatuur tussen elk jaarlijks bezoek, worden arbeids- en gerelateerde 

verplaatsingskosten niet gefactureerd en zijn deze inbegrepen in de contractprijs. 

 

Artikel 5 

 

Bij elk jaarlijks bezoek wordt door de technieker een interventieverslag opgemaakt en wordt dit 

binnen de 15 werkdagen per e-mail aan de verantwoordelijke bezorgd.  

 

 

BEGUNSTIGDE: : 

Bedrijfsnaam : 

Btw-nummer: 

Adres :  

Postcode :                                                                         Gemeente :  

Telefoon. :                             

E-mail :  

Vertegenwoordigd door :                                                          in hoedanigheid van: 

mailto:info@vbtools.be
http://www.vbtools.be/
mailto:info@vbtools.be
http://www.vbtools.be/


VB TOOLS    +32 10 39 51 50  
 Rue pré du pont 25B              info@vbtools.be 

1370 Jodoigne                                              www.vbtools.be  

     VB TOOLS            +32 10 39 51 50 KBC BANK  
 Rue pré du pont 25B              info@vbtools.be KREDBEBB  
     1370 Jodoigne              www.vbtools.be  BE60 7390 2009 5670 

Artikel 6  

 

In het geval dat de eigenaar van het materiaal weigert de verplichte werkzaamheden uit te voeren 

die vermeld worden op het rapport zoals beschreven in artikel 5, kan VB TOOLS SA niet langer 

verantwoordelijk gesteld worden en kan het contract als gevolg hiervan onmiddellijk beëindigd 

worden door VB Tools SA.  

 

Artikel 8  

 

De facturen dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst betaald te worden in euro op de rekening 

van ……………………. : 

IBAN: ……………………………… ..; BIC: ……………………. 

 

Elke laattijdige betaling zal leiden tot boetes voor laattijdige betaling van 2% en een minimum 

forfaitaire vergoeding van 15% voor invorderingskosten. 

 

De onderdelen die defect blijken te zijn, vermeld in bijlage 2, zullen, tenzij anders vermeld, 

gefactureerd worden via de verdeler waarvan de begunstigde afhankelijk is. 

 

Artikel 9 – Preventief bezoek 

 

Voor elk onderhoudscontract dient een preventief bezoek (onderdelen, arbeidsloon en 

verplaatsingkosten) te gebeuren voor het herstellen van enig materiaal indien het desbetreffende 

materiaal voordien niet door VB Tools SA werd onderhouden.  

 

De voorwaarden van dit preventief bezoek zullen worden afgesloten in een afzonderlijk contract 

tussen de partijen. 

 

Artikel 10 - Gedragingen door de opdrachtgever 

 

De klant stemt ermee in de apparatuur uitsluitend te gebruiken voor het gebruik en de belasting 

waarvoor deze bedoeld is. (Zie handleiding van de fabrikant) De klant stemt ermee in om alle 

onderhoud en controles zelf uit te voeren die dienen te gebeuren tussen elk  jaarlijks onderhoud 

zoals door de fabrikant beschreven. Elk ander gebruik ontheft de dienstverlener van elke 

aansprakelijkheid in geval van een ongeval, onregelmatigheden of storingen. 

 

De voertuigen dienen op de hefbruggen worden geplaatst zoals werd voorgeschreven door de 

fabrikant. Voor wagens met 4 opnamepunten dienen de hiervoor voorziene opnamepunten te 

worden gebruikt.  

 

Elke storing of panne in de werking moet onmiddellijk aan ons worden gemeld en de apparatuur 

moet in afwachting van reparatie buiten gebruik worden gesteld om een ongeval of een 

complicatie van de storing te voorkomen. Alvorens in te grijpen en om tijd te besparen, zal de 

serviceprovider echter proberen met de hulp van de klant een zo nauwkeurig mogelijke 

probleemoplossing of diagnose per telefoon uit te voeren. In het geval dat de veiligheid van de 

apparatuur in het geding is, zal de interventie onmiddellijk plaatsvinden met instemming van de 

klant, via bestelbon, zolang de dienstverlener alle benodigde onderdelen heeft. Anders wordt de 

apparatuur tijdelijk buiten gebruik gesteld in afwachting van onderdelen, en/of instemming van 

de klant over de reparatieraming. 
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Elke tussenkomst als gevolg van niet-naleving van deze essentiële regels zal worden 

gefactureerd inclusief onderdelen, arbeidsloon en verplaatsingskosten. 

Elk materiaal waarvan de dienstverlener geen originele of gelijkwaardige onderdelen meer kan 

vinden om een herstelling volgens de regels van de kunst uit te voeren, of waarvan de klant de kost 

voor herstelling te hoog vindt, wordt buiten dienst gesteld en verwijderd uit de lijst met materiaal 

van het contract, zonder dat de ene partij de andere om enige schadevergoeding kan vragen. 
 

Apparatuur die om welke reden dan ook buiten gebruik is gesteld en zonder onze toestemming 

opnieuw is gebruikt, is bij een ongeval automatisch de aansprakelijkheid van de klant. 

Een breuk tussen twee bezoeken kan ook niet als voorwendsel dienen voor de klant om een 

vergoeding te vragen aan de dienstverlener. 

 

Artikel 11 – Gedragingen door VB TOOLS 
 

VB Tools verplicht zich tot het uitvoeren van: 

 

• Het aantal preventieve bezoeken voorzien in artikel 1 van dit contract, namelijk: 

• één bezoek per twaalf maanden voor het jaarcontract** 

• Een reparatieraming na elk bezoek en het aanleveren van een rapport per materieel. 

• De nodige werkzaamheden voorzien in de offertes met instemming van de opdrachtgever. 

• Snelle reparaties tussen bezoeken aan de telefoon. 

• Reparaties ter plaatse tussen twee bezoeken, indien dit telefonisch niet mogelijk is. 

 

**Er zal echter een tolerantie van meer of minder een maand worden toegestaan, afhankelijk van 

de werklast van de dienstverlener of om redenen buiten zijn wil, zonder dat het aantal jaarlijks 

gefactureerde bezoeken afwijkt van het aantal voorzien in het contract. 
 

Artikel 12 - Uitvoering te goeder trouw 
 

De partijen verbinden zich ertoe deze overeenkomst te goeder trouw uit te voeren, als zodanig 

verbinden zij zich ertoe de andere partij op de hoogte te stellen wanneer, in het kader van de 

uitvoering van deze overeenkomst, de een of de ander wordt geconfronteerd met een moeilijkheid 

of een geschil. 
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Artikel 13 - Geschillen 
 

Alle geschillen tussen partijen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van 

Brussel, zelfs in geval van meerdere verweerders, vorderingen of oproepen tot tussenkomst en 

garanties. De verkoper behoudt zich het recht voor om afstand te doen van het voordeel van deze 

clausule. 
 

Artikel 14 : Aangezien de wetgeving met betrekking tot uitrusting aan verandering onderhevig is, 

kan dit contract dienovereenkomstig worden herzien. 

 

Gedaan te  : ……………………………………………………   op : ……………………………  

 

Voor de vennootschap VB TOOLS SA                          Handtekening van de Zaakvoerder: 
                               (voorafgegaan door de woorden "gelezen en goedgekeurd") 
 

Handtekening :          Handtekening :  
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Bijlagen 

De volgende documenten maken integraal deel uit van dit contract: 

1. Lijst van apparatuur onder contract 

2 Inbegrepen in het onderhoudscontract voor apparatuur 

3. Tarief 2021 in euro's 
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BIJLAGE 1: LIJST VAN UITRUSTING IN CONTRACT 

 

Merk Model Serienummer Datum in werking 

stelling 
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BIJLAGE 2: OPGENOMEN IN HET APPARATUURONDERHOUDSCONTRACT 

 

Deze bezoeken omvatten: 

• volledige controle van veiligheidsvoorzieningen, afstelling en tests, 

• smering en toevoer van vet, 

• de arbeids- en reiskosten die nodig zijn voor elke reparatie of reparatie als gevolg van 

normaal gebruik, 

• het aanleveren van een keuringsrapport per materieel, indien voorzien in het contract, 

• het verstrekken van een terugvorderingsraming indien nodig, 

• telefonische reparaties bij kleine storingen. 

 

Deze bezoeken zijn exclusief: 

• de prijs van onderdelen die als defect worden beschouwd en onmiddellijk worden 

gewijzigd met uw toestemming of op schatting (behalve voor de optie voor kleine 

benodigdheden), 

• onderdelen voor verlichtingssystemen, 

• interventies door: 

o slechte elektrische verbinding stroomopwaarts van de apparatuur of doorgebrande 

zekeringen, 

o een verkeerde manoeuvre, 

o overbelasting van de apparatuur, 

o elke toevallige verslechtering, 

o overstromingen, branden, enz. ... 

 

In deze gevallen zullen arbeid, transportkosten en leveringen onderworpen zijn aan aanvullende 

facturering. 
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BIJLAGE 3: TARIEF 2022 IN EURO 

 

 

 

Uitrusting 

Jaarlijks 

onderhoud

scontract 

Jaarlijks 

onderhoud en 

interventiecon

tract 

 

Elektrohydraulische 2-palenbrug 255 € 880 € 

Elektro-mechanische 2-palenbrug 320 € 1.020 € 

Elektrohydraulische 4-palenbrug 290 € 900 € 

Elektro-mechanische 4-palenbrug 355 € 1.020 € 

Elektrohydraulische 4-palenbrug met wielvrij systeem 320 € 960 € 

Elektro-mechanische 4-palenbrug met wielvrij systeem 385 € 1.220 € 

Chassis opname schaarhefbrug Hoogte < à 1m15 190 € 700 € 

Chassis opname schaarhefbrug Hoogte + 1m10 225 € 840 € 

Schaarhefbrug, wielopname 290 € 900 € 

Schaarhefbrug, wielopname met wielvrijsysteem 320 € 960 € 

Zuigercompressor 235 € 680 € 

Geluidgedempte zuigercompressor 270 € 880 € 

Schroefcompressor 300 € 900 € 

Luchtdrogers 170 € 560 € 

Wielbalanceerders 190 € 620 € 

Wieldemonteerders 205 € 760 € 

Aircotoestel equivalent aan  ECK 1900 231 € 741 € 

Aircotoestel equivalent aan  ECK 3900 291 € 801 € 

Aircotoestel equivalent aan  TWIN 12 445 € 1.054 € 
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