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1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN: De aanvaarding van een
bestelling door een leverancier houdt onherroepelijk in dat deze Algemene Aankoopvoorwaarden worden
aanvaard door deze leverancier. Bijgevolg ziet de leverancier ervan af om zich in enige vorm te beroepen
op bepalingen vermeld op zijn eigen documenten, hetzij gedrukt of handgeschreven, indien deze
tegenstrijdig zijn met deze Algemene Aankoopvoorwaarden. Enig voorbehoud van de leverancier op dit
punt wordt geacht niet-geschreven te zijn. Afwijkingen van deze Algemene Aankoopvoorwaarden zullen
enkel gelden indien deze schriftelijk werden overeengekomen en ondertekend door de partijen.
Enige bepaling die niet vermeld is in huidige Algemene Aankoopvoorwaarden dient uitdrukkelijk te
worden overeengekomen.
2. VORMING VAN HET CONTRACT: Een bestelling wordt een bindende overeenkomst tussen de
partijen na aanvaarding door de leverancier van dergelijke bestelling. Enig voorbehoud van zijn kant
dient kenbaar te worden gemaakt binnen uiterlijk drie (3) werkdagen te rekenen van de verzending van
de bestelling. Ontstentenis van enig antwoord van de leverancier binnen deze termijn wordt geacht een
aanvaarding in te houden van de bestelling.
Bestellingen en bepalingen die mondeling of telefonisch worden doorgegeven zijn slechts geldig na
schriftelijke en ondertekende bevestiging door de partijen.
Wijzigingen die door de leverancier zijn aangebracht aan één van de aspecten van de bestelling zijn
slechts bindend voor de klant na een nieuw, formeel schriftelijk akkoord van de klant.
3. VASTSTELLING VAN HET VOORWERP: Het voorwerp van de bestelling wordt bepaald door:
- de bestelling en bijlagen daaraan;
- de technische documenten, plannen, lastenboek…;
- de normen waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen in de specificaties.
4. BIJGEVOEGDE DOCUMENTEN EN VERTROUWELIJKHEID: Bij de levering van de producten die
het voorwerp uitmaken van de bestelling, moeten alle technische, administratieve en
vervoersdocumenten met hun bijlagen, die zijn voorzien in de bestelling, worden overlegd, evenals alle
technische documentatie die vereist is voor het gebruik en het onderhoud van het product in
overeenstemming met de geldende regelgeving.
De leverancier is verplicht om alle informatie die hij zou ontvangen ter gelegenheid van enige bestelling
vertrouwelijk te houden. Het is hem verboden om deze te verspreiden of te gebruiken, in welke vorm
ook, voor andere doeleinden dan de uitvoering van dergelijke bestelling. De schending van deze
verplichting door de leverancier kan leiden tot een verzoek tot vergoeding van de klant en kan leiden tot
de onmiddellijke ontbinding van rechtswege van deze bestelling, zonder waarschuwing en onverminderd
eventuele schadevergoeding. Deze bepalingen worden van kracht bij aanvang van de onderhandeling
van de bestelling en blijven van kracht gedurende tien jaar volgend op de uitvoering door de leverancier
van de bestelling.
De leverancier mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant niet overgaan tot enige
verspreiding of reclame met betrekking tot enig aspect van deze bestelling.
5. ONDERAANNEMING: De leverancier draagt als enige de verantwoordelijkheid voor de goede
uitvoering van onze bestellingen, zelfs als hij een onderaannemer inschakelt.
In dit laatste geval verbindt de leverancier zich ertoe deze Algemene Aankoopvoorwaarden te doen
naleven door de onderaannemer, met inbegrip (zonder hiertoe evenwel beperkt te zijn) van artikel 4
hierboven en artikel 17 hieronder.
6. TERMIJNEN - VERGOEDING: De leveringsdatum en -locatie die zijn aangegeven op de bestelling
zijn essentiële elementen van de bestelling. Elke gebeurtenis die invloed kan hebben op de bestelling
dient de klant onmiddellijk en schriftelijk te worden medegedeeld. De klant behoudt zich het recht voor
om in voorkomend geval de bestelling te annuleren, onverminderd enige boetes en schadevergoedingen
ten laste van de leverancier. Een gedeeltelijke levering vormt geen beletsel voor de toepassing van
dergelijke boetes en schadevergoedingen. Als de klant de levering aanvaardt ondanks de niet-naleving
van de termijnen, betekent dit geenszins dat de klant afstand doet van haar recht om schadevergoeding
voor de geleden schade te eisen.
De leverancier wordt geacht in gebreke te zijn gesteld zodra de leveringstermijn, zoals voorzien in de
bestelling, afloopt, zonder dat hiervoor enige verdere formaliteiten benodigd zijn.
Bij enige vertraging in de levering door de leverancier van de bestelde goederen en/of diensten zal de
leverancier een vergoeding verschuldigd zijn aan de klant t.b.v. 0,5% van de bedongen aankoopprijs
voor dergelijke goederen/diensten per dag vertraging, met dien verstande evenwel dat deze vergoeding
begrensd wordt aan een maximaal bedrag gelijk aan 15% van de bedongen aankoopprijs. Dergelijke
vergoeding wordt door de leverancier geregeld hetzij (a) door een vermindering van de aankoopprijs ten
belope van het totaalbedrag van de vergoeding, hetzij (b) door een aparte betaling aan de klant,
naargelang de keuze van de klant.
7. LEVERING: Tenzij anders overeengekomen in de bijzondere voorwaarden, worden de kosten, risico’s
en verantwoordelijkheid met betrekking tot de levering van bestelde goederen, gedragen door de
leverancier. Tenzij uitdrukkelijk andersluidend beding goedgekeurd door de klant, zijn de prijs-, porto- en
verpakkingsvoorwaarden bindend en niet vatbaar voor herziening.
8. EIGENDOMSOVERDRACHT: De aanvaarding, in zowel kwaliteit als kwantiteit van de leveringen, is
onder andere afhankelijk van de ontvangst op de leveringslocatie vermeld op de bestelling. De
eigendomsoverdracht vindt plaats bij ontvangst. Eventuele door de leverancier voorgestelde bepalingen
van eigendomsvoorbehoud worden geacht niet-geschreven te zijn.
9. OVERDRACHT VAN DE RISICO’S: De leverancier draagt de risico’s tot aan de ontvangst door de
klant van de bestelling op de aangewezen locatie.
10. ONTVANGST: Ongeacht de voorwaarden voor verzending en vervoer, zal de ontvangst worden
bevestigd conform de bepalingen voorzien in de bijzondere voorwaarden van deze bestelling op de
bestemmingslocatie. De kwijting die bij de ontvangst wordt verleend, stelt de leverancier niet vrij indien
latere inspecties zouden onthullen dat de ontvangen goederen niet overeenstemmen met de specificaties
van de bestelling. Overtollige leveringen kunnen worden geweigerd. Elke levering die niet wordt
vergezeld van een vrachtbrief met vermelding van de leverancier, de referentie van de bestelling van de
klant, een duidelijke omschrijving van de levering en de gedetailleerde uitsplitsing per verpakking, kan
worden geweigerd. Terugzendingen en de vervanging van geweigerde goederen vinden plaats voor
rekening de leverancier, die daarvoor tevens de risico’s draagt.
11. FACTUREN: De facturen worden opgesteld en verzonden in twee exemplaren, op de factuurnaam
en naar het factuuradres die in de bestelling worden vermeld. Behoudens andersluidend beding in de
bijzondere voorwaarden van de bestelling, wordt een factuur per levering en per bestelling opgesteld,
waarop het nummer van de bestelling wordt vermeld. Behoudens andersluidend beding in de bijzondere
voorwaarden van de bestelling, worden de facturen betaald via bankoverschrijving binnen 30 dagen
vanaf (a) ontvangst door de klant van de factuur, (b) levering door de leverancier van de bestelde
goederen/diensten op de leveringsplaats aangeduid in de bestelling of (c) het verstrijken van de termijn
die door partijen werd bedongen om de geleverde goederen/diensten te inspecteren, waarbij de laatste
van deze drie data in acht wordt genomen.
12. DOCUMENTATIE EN HULPMIDDELEN: De hulpmiddelen en mallen die toebehoren aan de klant
en die aan de leverancier werden worden uitgeleend, evenals de bijbehorende documentatie, mogen
slechts dienen voor de uitvoering van onze bestellingen en dienen op eenvoudig verzoek onzerzijds te
worden geretourneerd, zonder overige uitleg onzerzijds. De onderhouds- en reparatiekosten komen ten
laste van de leverancier.
13. CONFORMITEIT: De leverancier garandeert in ieder geval, inclusief bij toegestane
onderaanneming, dat de leveringen overeenstemmen met de bepalingen en/of modellen vermeld in de
bestelling en met de wettelijke en reglementaire voorschriften, met name op het gebied van veiligheid en
milieu.
In geval van non-conformiteit verplicht de leverancier zich ertoe al het nodige te doen om zo spoedig
mogelijk en op eigen kosten de wijzigingen aan te brengen die nodig zijn voor het goed functioneren van
het materiaal, of het materiaal te vervangen, onverminderd eventuele andere schadevergoedingen.
In geval van enige non-conformiteit, behoudt de klant zich het recht voor om de levering aan de
leverancier terug te zenden, die de reeds betaalde bedragen in voorkomend geval moet terugbetalen en
de veroorzaakte schade moet vergoeden. De leverancier verbindt zich ertoe een
kwaliteitsgarantiesysteem in te stellen dat voldoet aan de geldende sectorstandaarden. De klant mag de
bijbehorende certificaten hieromtrent opvragen.

Betreffende het specifieke geval van chemische en biologische producten is de leverancier verplicht deze
producten te vervoeren in aangepaste omstandigheden en overeenkomstig de geldende vervoersregels.
Voorts dient de leverancier de veiligheidsfiches met betrekking tot dergelijke producten te overleggen.
14. AANSPRAKELIJKHEID: De leverancier blijft van rechtswege aansprakelijk voor enige schade van
welke aard ook, die hijzelf, zijn ondergeschikten of enige persoon op wie hij een beroep zou doen om
hem te helpen of om dit contract uit te voeren, zouden kunnen veroorzaken aan de klant of aan derden,
tijdens de vervaardiging, de montage, de installatie van de bestelde goederen, en meer in het algemeen
ter gelegenheid van iedere verrichting met betrekking tot dit contract. De inspecties die de klant zou
uitvoeren tijdens de vervaardiging, de montage, de installatie, de inbedrijfstelling,… kunnen geenszins de
aansprakelijkheid van de klant met zich meebrengen.
15. VERZEKERINGEN: Onverminderd de toepassing van artikel 13, verbindt de leverancier zich ertoe
de nodige verzekeringen af te sluiten om de aansprakelijkheden te dekken die hij bij de uitvoering, de
niet-uitvoering of de gedeeltelijke uitvoering van dit contract zou kunnen dragen en betreffende enige
eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse, lichamelijke, materiële of immateriële schade.
16. PATENTEN - AUTEURSRECHTEN: De leverancier biedt de klant garantie tegen enige
inbreukprocedure die voortvloeit uit het gebruikt van materialen, leveringen, plannen, documentatie en
informatie (hierna “Resultaten”) waarop het contract betrekking heeft. Bijgevolg zal de leverancier alle
proceskosten ten laste nemen, evenals de honoraria van advocaten en deskundigen en enige
schadevergoedingen waartoe de klant veroordeeld kan worden op basis van een inbreukprocedure, het
bewijs van een inbreuk op een patent, een auteursrecht of enig gelijkaardig recht.
De leverancier dient zich ervan te vergewissen dat de Resultaten geen inbreuk vormen op bestaande
patenten, auteursrechten of gelijkaardige rechten.
Indien de klant vanwege het gebruik van de Resultaten vervolgd zou worden voor inbreuk op patenten,
auteursrechten of gelijkaardige rechten, is de leverancier verplicht om ofwel het recht op gebruik van
deze Resultaten door de klant gratis te verkrijgen, ofwel deze te wijzigen of vervangen.
Alle kosten en schadevergoedingen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit een inbreuk- en/of
herstelprocedure en het gevolg hiervan, komen uitsluitend ten laste van de leverancier.
17. VERTROUWELIJKHEID: De door de klant geplaatste bestellingen zijn vertrouwelijk. Derhalve mag
de leverancier in geen geval de inhoud van de door de klant geplaatste bestellingen aan derden
meedelen. Als vertrouwelijk worden met name beschouwd de bestelde producten en/of diensten, prijzen,
kortingen, bijzondere voorwaarden, bijbehorende diensten… Overigens wordt benadrukt dat de
leverancier niet gerechtigd is om de naam van de klant te gebruiken voor reclamedoeleinden
(bijvoorbeeld door de vermelding van de klant in klantenlijsten) zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en
schriftelijke toestemming van de klant.
18. OPZEG: Bij de niet-naleving door de leverancier zijn verplichtingen, kan dit contract door de klant
worden opgezegd na een kennisgeving die binnen 10 dagen zonder resultaat blijft, onverminderd enig
verzoek tot schadevergoeding van de klant.
19. BELEID INZAKE OMKOPING EN CORRUPTIE: De leverancier zal alle toepasselijke wetten,
reguleringen, codes en sancties naleven die omkoping en corruptie verbieden, inclusief (maar niet
beperkt tot) de wetten van de landen waarin de leverancier bedrijfsactiviteiten heeft en waarin de klant
en zijn verbonden vennootschappen bedrijfsactiviteiten hebben (“anti-corruptiewetten”), en zal zich niet
inlaten met activiteiten, praktijken of gedragingen die een inbreuk op dergelijke wetten zouden kunnen
vormen. De leverancier zal tijdens de duur van dit contract zijn eigen beleidslijnen en procedures hebben
en in stand houden om te garanderen dat hijzelf, zijn personeelsleden, agenten, leveranciers en
contractanten die diensten verlenen onder of in verband met dit contract de anti-corruptiewetten naleven
en, waar nodig, zal hij hun naleving afdwingen, en in het bijzonder voor het Verenigd Koninkrijk (indien
van toepassing) zal de leverancier adequate procedures (zoals gedefinieerd in de Bribery Act 2010 van
het Verenigd Koninkrijk) opzetten. Op eerste verzoek van de klant, zal de leverancier aantonen dat hij de
bepalingen van deze clausule naleeft, door het verstrekken van documenten en gegevens die de klant
vraagt, en op enige andere wijze gevraagd door de klant. De leverancier zal de klant op de hoogte
brengen van iedere inbreuk op, of niet-naleving van de bepalingen van deze clausule, zodra hij er kennis
van krijgt. Een inbreuk op deze clausule zal als een zware contractbreuk worden beschouwd.
20. GARANTIE: De leverancier garandeert dat de geleverde producten/goederen faal- en gebrek-vrij
zijn voor een periode van 2 jaar vanaf de datum van de levering of installatie (waarbij de laatste datum
in acht wordt genomen), tenzij de leverancier in het algemeen een langere garantieperiode verschaft, in
welk geval deze langere periode van toepassing is. De leverancier zal enig goed/product dat gedurende
de garantieperiode enig gebrek vertoont zonder kosten voor de klant herstellen of vervangen,
naargelang de keuze van de leverancier.
21. OVERMACHT: Een partij zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging of gebrek in de
uitvoering van de verplichting(en) van deze partij, indien dergelijke vertraging of gebrek voortvloeit uit
omstandigheden die deze partij niet kunnen worden toegerekend (met inbegrip van, zonder hiertoe
evenwel beperkt te zijn, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie, opstand, onlust, natuurrampen of
brand, maar hierin niet inbegrepen stakingen en lock-outs) (“Overmacht”), voor zover dergelijke partij de
andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte stelt binnen de 3 dagen nadat hij/zij van deze Overmacht
bewust werd, met vermelding van alle omstandigheden van de Overmacht, met inbegrip van de
begindatum, de oorsprong en een zo goed mogelijke schatting van de duur van dergelijke
omstandigheden. In voorkomend geval zal de andere partij het recht hebben om het contract middels
schriftelijke kennisgeving te beëindigen of om een passende vermindering te vragen van haar
verplichtingen.
22. ONAFHANKELIJKHEID VAN DE BEPALINGEN: Indien een bepaling in dit contract, geheel of
gedeeltelijk, ongeldig, onafdwingbaar of strijdig zou zijn met een bepaling van enig toepasselijk
dwingend recht, wordt deze bepaling geacht geen deel uit te maken van dit contract en wordt de
rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen in dit contract niet aangetast.
In voorkomend geval, verbindt elke partij zich ertoe om onmiddellijk naar best vermogen en te goeder
trouw over een rechtsgeldige vervangende bepaling te onderhandelen met, in de mate van het
mogelijke, eenzelfde economische finaliteit als diegene van de ongeldige, onafdwingbare of strijdige
bepaling.
22. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID: De bepalingen van deze bestelling en de bijzondere
voorwaarden van de bestelling bevatten de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen de
bepalingen die vermeld worden op de documenten van de leverancier die hij de klant zou toesturen.
Bij onenigheid betreffende de interpretatie of uitvoering van deze bestelling zijn enkel de hoven en
rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van de klant bevoegd, zelfs bij een oproeping
in vrijwaring of bij meerdere verdedigers. Het recht van de plaats van de maatschappelijke zetel van de
klant, met uitsluiting evenwel van enige conflictenrechtenregelingen, is van toepassing.

