ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN
1. AANVAARDING VAN DE BESTELLING:
1.1. Onze bestelling wordt geacht aanvaard te zijn door de leverancier voor het geheel van de bijzondere
voorwaarden op de bestelling vermeld en deze Algemene Aankoopvoorwaarden, indien tegen deze voorwaarden
door de leverancier geen schriftelijk voorbehoud werd geformuleerd binnen de 14 dagen na ontvangst van de
bestelling. De Algemene Aankoopvoorwaarden worden éénmaal per jaar toegezonden aan de leverancier.
2. LEVERING EN AANVAARDING:
2.1. De goederen dienen geleverd te worden op het op de bestelbon vermelde leveringsadres, op risico van de
leverancier en vrij van transport- en verpakkingskosten. Goederen die op een verkeerd adres worden geleverd,
worden op kosten van de leverancier teruggestuurd of naar het juiste adres vervoerd. Deze kosten worden
betaald door compensatie met het bedrag van de factuur die op de verkeerd geleverde goederen betrekking
heeft.
2.2. Leveringen dienen te gebeuren op werkdagen tussen 08u00 en 12u00 of tussen 13u00 en 15u30.
2.3. De geleverde goederen dienen vergezeld te zijn van een leveringsbon met vermelding van de
bestelbonreferenties. Het aftekenen van de leveringsbon geldt als bewijs van ontvangst van het aantal colli’s
doch niet als aanvaarding van hoeveelheden en/of kwaliteit.
2.4. Wij behouden ons het recht voor om alle leveringen, na aankomst op hun leveringsadres, na assemblage,
ingebruikstelling of verrichting van andere activiteiten in overeenstemming met de overeenkomst, te keuren op
conformiteit met de overeengekomen specificaties. Indien goederen/diensten daaraan niet blijken te voldoen,
zullen wij de leverancier hiervan schriftelijk in kennis stellen. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de afgekeurde
goederen hetzij voor rekening en risico van de leverancier terug te zenden, hetzij deze te behouden totdat de
leverancier aanwijzingen heeft gegeven met betrekking tot het afvoeren ervan. Vanaf de datum van de
schriftelijke kennisgeving gaat het risico van de goederen over op de leverancier.
2.5. Voor goederen waarvan het gewicht bepalend is, zijn enkel de wegingen verricht met onze toestellen geldig.
3. LEVERINGSTERMIJN:
3.1. De leverings- of uitvoeringstermijn aangeduid op onze bestelling is bindend.
3.2. Indien boeten voorzien werden in de bestelling, zijn deze van rechtswege verschuldigd, zonder enige
voorafgaande ingebrekestelling, alleenlijk wegens het verstrijken van de leveringstermijn. Deze boeten worden
betaald door compensatie met het bedrag van de factuur die op de laattijdig geleverde goederen betrekking heeft.
4. VEILIGHEID, HYGIËNE EN MILIEU:
4.1. Iedere geleverde installatie, machine, gemechaniseerd werktuig, individuele of collectieve veiligheidsuitrusting
moet voldoen aan de toepasselijke wetgeving op locaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau, alsook aan
alle andere voorwaarden inzake veiligheid en hygiëne die onontbeerlijk zijn voor de beveiliging van de
werknemers en de aanpassing van de arbeid aan de mens. Indien van toepassing moeten de nodige CEcertificaten meegeleverd worden.
4.2. Bij de afhaling van gevaarlijke stoffen en/of gevaarlijk afval dienen de afvalverwerkingscertificaten samen met de
faktuur opgestuurd te worden. De facturen zijn slechts betaalbaar nà ontvangst van de geldige
afvalverwerkingscertificaten.
4.3. Voor elke bestelling die, op welke manier dan ook, werken op onze terreinen met zich meebrengt, dient de
leverancier de formulieren ‘Veiligheidsreglementering’ in te vullen, te ondertekenen en ons terug te sturen.
5. WAARBORG:
5.1. De leverancier waarborgt zijn levering tegen gebreken in de conceptie, het materiaal, de productie of de montage
gedurende ten minste één jaar na de inwerkingstelling.
5.2. De waarborg omvat de herstelling of vervanging van ieder gebrekkig stuk en de erop betrekking hebbende
arbeids- en transportkosten, evenals de eventuele verblijfkosten. In geval van gevolgschade, vastgesteld en
begroot door een onafhankelijk expert, verbindt de leverancier zich tot het vergoeden van deze schade.
5.3. Voor herstelde of vervangen stukken gelden dezelfde garantie voorwaarden gedurende een nieuwe periode van
ten minste één jaar na de datum van herstelling of vervanging.
6. FACTURATIE EN BETALINGSVOORWAARDEN:
6.1. De facturen dienen opgesteld te worden in 1 exemplaar en verstuurd te worden naar onze maatschappelijke
zetel, zoals vermeld op de bestelbon. Onze bestelbonreferentie moet duidelijk op de factuur vermeld worden.
6.2. Voor facturen die op het verkeerde adres toekomen of waarop onze bestelbonreferentie ontbreekt, wordt de
betalingstermijn zonder formaliteiten met 30 dagen verlengd.
6.3. Tenzij anders vermeld op de bestelbon zijn de standaard betalingsvoorwaarden: betaling op 60 dagen einde
maand na factuurdatum of contante betaling binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur mits 2 % korting.
6.4. Buitenlandse leveranciers die in de EU gevestigd zijn, dienen het land van oorsprong en het statistisch nummer
van de geleverde goederen of diensten op de factuur te vermelden, alsook het gewicht van de geleverde
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goederen.
7. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK:
7.1. Deze bestelling en de daaruit voortvloeiende overeenkomst zijn onderworpen aan het recht van het land waar de
maatschappelijke zetel van onze vennootschap gevestigd is, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen van 11
april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
7.2. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied waarbinnen
onze vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft.
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