Kwaliteitslabel Energiebewuste Aannemer
Algemene Voorwaarden
Intro
Het Bouwunie label "Energiebewuste aannemer" biedt aannemers die energiebewust willen werken, de
kans om zich te profileren als opgeleid in “energiezuinig bouwen”. Bouwunie promoot met dit label niet
alleen het energiebewust bouwen, maar zorgt verder ook voor de herkenbaarheid van de
energiebewuste aannemer bij het grote publiek. De hiernavolgende algemene voorwaarden gelden als
aanvulling op de normale wettelijke verplichtingen waaraan aannemers moeten voldoen.

Artikel 1. Voorwerp
Het label Energiebewuste aannemer wordt verstrekt aan de energiebewuste aannemer. Onder
energiebewuste aannemer wordt verstaan, de aannemer die voldoende kennis heeft om
energiebewust te kunnen bouwen en de klant hierover in te lichten.

Artikel 2. Toekenningsvoorwaarden
Bouwunie is eigenaar van het Bouwunie kwaliteitslabel "Energiebewuste aannemer" en is exclusief
gemachtigd om het label toe te kennen. Het label wordt toegekend aan energiebewuste aannemers die:
•

•

•

•
•
•
•
•

ingeschreven zijn in de Kruispuntbank ondernemingen (KBO) als aannemer en deze
identiteitsgegevens duidelijk zichtbaar vermelden op alle uitgaande briefwisseling van de
onderneming, bestelwagens, het uitstalraam enz.;
schriftelijke contracten aangaan met de klant, met daarin begrepen duidelijke en ondubbelzinnige
afspraken over de prijs, en het gebruik van algemene aannemingsvoorwaarden, zonder het gebruik
van onwettige clausules;
kennis aantonen van energiebewust bouwen . Dit kan door één volgende mogelijkheden :
o de cursus "Energiebewuste aannemer" te volgen. Deze cursus moet door minstens één
van de bedrijfsleiders of werfleiders met succes gevolgd worden.
o Een gelijkwaardig lessenpakket met succes gevolgd hebben.
o Aan te tonen dat men al minstens 1 energiezuinig project met succes gerealiseerd
heeft.
o Certificaat behaald hebben dat erkend is door de Vlaamse overheid in het kader van
het energiezuinig bouwen.
deze algemene voorwaarden, verbonden aan het label, aanvaarden;
zich akkoord verklaren met de audit-procedure cfr. artikel 3;
een positief advies hebben ontvangen van het auditcomité;
de geschillencommissie erkennen cfr. artikel 6;
zich blijvend engageren om zijn personeel cursussen over energiezuinig bouwen te laten
volgen en/of werken met onderaannemers die voldoende bekwaam zijn om energiezuinig te
bouwen.
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•

erkennen dat zij de wettelijke bepalingen zullen naleven, waaronder – zonder beperkend te zijn - het
correct betalen van sociale en fiscale bijdragen, het respecteren van de loonverplichtingen enz.

Het label wordt toegekend tot 31 december 2021. Daarna kan het hernieuwd worden als aan de
voorwaarden is voldaan.

Artikel 3. Aanvraag tot het bekomen van het label - In te dienen
dossierstukken - Auditcomité - Auditrapport
De aannemer dient de volgende administratieve stukken in :
•
•

Voorbeeld van een recent gebruikte aannemingsovereenkomst of een offerte, incl. de algemene
voorwaarden;
Een door de aannemer ondertekende kopie van deze algemene voorwaarden

Het auditcomité beslist over de toekenning van het label op basis van het voldoen van de aanvrager aan
de voorwaarden gesteld in artikel 2 en 3 van onderhavige Algemene voorwaarden.
Het auditcomité is samengesteld uit:
•
•
•

een Bouwunie energieconsulent;
de gedelegeerd bestuurder Bouwunie;
een juridisch adviseur van Bouwunie

Ingeval van afwijzing, dewelke slechts plaatsvindt nadat het auditcomité heeft beslist dat de
aanvraag niet voldoet aan de toekenningsvoorwaarden van artikel 2 en 3, heeft de aannemer de
kans om gehoord te worden, nadat hij hierom op schriftelijke wijze heeft verzocht. Na de
aannemer te hebben gehoord, beslist het auditcomité definitief, zonder dat hiertegen nog een
beroepsmogelijkheid bestaat, uitgezonderd deze zoals vermeld in artikel 10.

Artikel 4. Prijs
Voor 3 jaar betaalt de labelhouder die Bouwunie-lid is 400 euro (excl. btw), eenmalig te betalen
voor 3 jaar. Niet- leden betalen 750 euro (excl. btw). Bouwunie-leden zonder personeel betalen
250 euro.

Artikel 5. Gebruik van het label
De aannemer verklaart op eer het logo op een correcte manier te gebruiken, volgens de geldende
gebruiksvoorschriften, dat wil zeggen zonder dat het logo grafisch mag aangepast worden.
Onwettig gebruik van het label staat open voor vervolging.
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Artikel 6. De geschillencommissie en intrekking van het label
Ingeval een aannemer het label onterecht gebruikt, kan een andere aannemer klacht indienen. Hetzelfde
geldt voor een bouwheer die niet tevreden is over de energiebewuste aanpak van de aannemer die het
label “Energiebewuste aannemer” draagt.
De geschillencommissie bestaat uit de gedelegeerd bestuurder , de secretaris-generaal, een
energieconsulent en een juridisch adviseur van Bouwunie. De geschillencommissie hoort de betrokken
partijen en kan desgevallend beslissen tot de schorsing of de intrekking van het label.

Artikel 7. Hernieuwing van het label
Bij deze hernieuwing :
-

wordt het voldoen aan de toekenningsvoorwaarden van artikel 2 nagekeken, met name :
o ingeschreven zijn in de Kruispuntbank ondernemingen (KBO) als aannemer en deze
identiteitsgegevens duidelijk zichtbaar vermelden op alle uitgaande briefwisseling van de
onderneming, bestelwagens, het uitstalraam enz.;
o erkennen dat zij de wettelijke bepalingen zullen naleven, waaronder – zonder beperkend te
zijn - het correct betalen van sociale en fiscale bijdragen, het respecteren van de
loonverplichtingen enz.

-

legt de aannemer het bewijs voor van het voldoen aan bijscholing in energiezuinig bouwen voor
zichzelf en zijn personeel;
legt de aannemer minimum 1 werkreferentie voor, behaald in de periode van 3 jaar voorafgaand aan
de hernieuwing van het label:
- voor nieuwbouw: een BEN woning
- voor renovatie: een werkreferentie waaruit blijkt dat de aannemer meegewerkt
heeft aan een project van energiezuinige renovatie cfr. het renovatiepact.
- Wordt nagegaan hoeveel klachten werden ingediend bij de geschillencommissie en
wat het resultaat van deze klachten was;

-

Artikel 8. Intrekking van het Bouwunie label energiebewuste
aannemer
Bouwunie kan te allen tijde het label intrekken wanneer de aannemer niet meer aan artikel 2 voldoet.
Bij kleinere overtredingen kan in een aanpassingsprocedure worden voorzien die maximaal één maand
duurt, de tijd waarbinnen de aannemer zich opnieuw in regel moet stellen met in artikel 2 vermelde
toekenningsvoorwaarden. De aannemer wordt hierover schriftelijk verwittigd door Bouwunie.

Artikel 9. Herziening van de code
Bouwunie kan te allen tijde deze algemene voorwaarden wijzigen. De dragers van het label zullen hiervan
op voorhand in kennis worden gesteld. Bovendien wordt hen een passende tijd gegeven om zich opnieuw
in regel te stellen met de code.
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Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op deze code is het Belgische recht van toepassing. Ingeval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het
arrondissement Brussel bevoegd kennis te nemen.

Datum:………………………..
Bedrijfsnaam:………………………………………………………………………………………………………………………
Naam contactpersoon:…………………………………………………………………………………………………………
Handtekening
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