Bijzondere Voorwaarden: “Werken in opdracht van derden”
(versie 2021.01)
1.

Prestatie- & receptiebon

1.1.

De prestatie- en receptiebon die door de klant is ondertekend voor de uitvoering van de
werken vormt overeenkomstig artikel 2 van de algemene verkoopsvoorwaarden het bewijs
van de overeenkomst. Deze bon vermeldt de identiteit van de Klant en de omschrijving van
de uit te voeren werken. De ondertekening door de vertegenwoordiger van de klant
impliceert het akkoord van de klant voor de algemene en bijzondere voorwaarden.

1.2.

De ondertekening van de prestatie- & receptiebon door beide partijen na de uitvoering geldt
als akkoord van de klant voor de beëindiging en de goede uitvoering van de werken alsook
voor de vermelde hoeveelheden en bijzonderheden.

2.

Bijkomende prestaties

2.1.

Elke prestatie die niet uitdrukkelijk in de overeenkomst werd opgenomen, maar die wel
tijdens de uitvoering van contractueel afgesproken werken werden uitgevoerd, is een
bijkomende prestatie.

2.2.

Alle bijkomende prestaties alsook de prestaties die niet op site van derden werden geleverd,
moeten op de prestatie- en receptiebon worden vermeld.

2.3.

Elke bijkomende prestatie wordt aangerekend op basis van de regievoorwaarden bepaald in
artikelen 3, 4, 5 en 6 van onderhavige bijzondere voorwaarden.

3.

Meerprijs voor planningswijzigingen & dringende interventies

3.1.

Alle laattijdige interventies en planningswijzigingen geven aanleiding tot een meerkost; deze
moeten op de prestatie- en receptiebon worden opgetekend. Deze meerkosten vergoeden
het efficiëntieverlies ten gevolge van de planningswijzigingen alsook het oproepen van de
wachtdienst.

3.2.

De meerkosten voor ELIA prestaties ten gevolge van planningswijzigingen of dringende
interventies worden als volgt aangerekend, met een minimum van 500 €:
Meerkosten voor de prestaties van Elia
Installaties
Gevraagde termijn voor start
gekoppeld
uitvoering
aan het
Elia
1 week
4 weken 20 weken
netwerk
Ja
100%
50%
50%
Nee
100%
50%
0%

3.3.

De meerkosten die aannemers kunnen vragen ten gevolge van de planningswijzigingen en
dringende interventies, zijn steeds volledig ten laste van de klant.

4.

Regievoorwaarden prestaties tijdens de normale werkuren

4.1.

Barema’s voor prestaties (op site en verplaatsingstijd):


€ 316,16 / uur voor een senior manager



€ 207,45 / uur voor een manager / associate expert



€ 145,32 / uur voor een expert technicus of een meestergast



€ 94,30 / uur voor een technicus

4.2.

Elia behoudt zich het recht voor om de Elia prestaties die op prestatie- en receptiebon
vermeld zijn af te ronden. De prestaties worden naar boven afgerond, respectievelijk met
een halve werkdag of volledige werkdag per persoon.

4.3.

Verplaatsingen worden forfaitair aangerekend per voertuig aan € 53,25 /voertuig.
De verplaatsingstijd wordt steeds afzonderlijk aangerekend (cfr 4.1).

4.4.

Barema’s voor het gebruik van gereedschappen (excl. personeel):


Kabelmeetwagen: € 2.000,20 / dag



Oliefiltreringsinstallatie: € 733,29 / dag



“Dillo” SF6 bijvulinstallatie: € 666,73 / dag



Klein materiaal en meetapparatuur: € 134,22 forfaitair aangerekend per interventie



Stellingen (excl. plaatsing): € 234,08 / week



Hoogwerker met korf (max 30 m): € 1.067,22 / dag



Vrachtwagen Elia: € 307,29 / dag



Sneltransport kleine materialen: € 100,95 / dag

4.5.

Alle andere niet-vermelde gereedschappen evenals de kosten van onderaannemers zullen op
basis van de gefactureerde bedragen vermeerderd met een toeslag van 15% worden
aangerekend.

5.

Toeslag voor prestaties buiten de normale werkuren

5.1.

Prestaties van ELIA personeel buiten de normale werkuren op weekdagen worden
vermeerderd met een toeslag van 50%.

5.2.

Prestaties van ELIA personeel op zaterdag, zondag en feestdagen en vervangingsdagen voor
feestdagen worden vermeerderd met een toeslag van 100%.

6.

Algemeenheden en Indexatie

6.1.

De aangerekende toeslag is steeds beperkt tot 100%.

6.2.

De aangegeven prijzen zijn geldig voor het jaar 2021 en zullen de volgende jaren
geïndexeerd worden op basis van de Agoria Index (nationaal). Volgende formule zal worden
toegepast:
R x (0.2 + 0.8 x I / I0 )
Met:
R = de gespecificeerde basisbedragen in de bijzondere voorwaarden;
I = de Agoria index van de maand september van het jaar
dat voorafgaat aan het jaar waarin de prestaties worden geleverd;
I0 = de Agoria index van de maand september van het jaar 2020.

