
ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN 

 

1. ALGEMEEN 

1.1. Onze aankoopvoorwaarden maken het voorwerp uit van de overeenkomst tussen partijen en hebben voorrang op alle 

andere voorwaarden. Onze bestelling heeft slechts bindende kracht door handtekening van bevoegd persoon van onze 

onderneming. 

1.2.  Door het aanvaarden van de bestelling verzaakt de verkoper elke toepassing van de bepalingen van zijn algemene of 

bijzondere verkoopvoorwaarden zelfs indien deze bedingen dat zij alleen geldig zijn. 

 

2. CONTROLE 

2.1.  Het is de koper toegestaan op elk ogenblik tijdens de normale  werkuren en in gelijk welk stadium van de fabricage de 

kwaliteit van de gebruikte materialen en stukken te doen controleren en te doen onderzoeken door een of meer 

daartoe aangestelde gemandateerden. 

2.2.  Het feit dat naar aanleiding van deze controles of onderzoeken  geen opmerkingen gemaakt werden, schaadt geenszins 

het recht van de koper om het materieel te weigeren als het niet conform is of behept is met een zichtbaar of 

verborgen gebrek. 

 

3. LEVERING 

3.1. Behoudens anders luidende schriftelijke overeenkomst geschiedt de levering Delivered Duty Paid (DDP)  

3.2.  Het vervoer van de bestelde goederen is ten laste van de verkoper en onder zijn verantwoordelijkheid. Mocht een  

non-franco voorwaarde bedongen worden, blijft het transportrisico ten laste van de verkoper. 

 

4. TERMIJN OF DATUM VAN DE LEVERING 

4.1.  Behoudens een uitdrukkelijk tegengesteld beding: 

 - begint de leveringstermijn te lopen vanaf de datum van de bestelbon uitgaande van de koper. 

 - is de leveringstermijn of de leveringsdatum bindend. 

4.2. Eens de vastgestelde leveringsdatum of -termijn verlopen, is aan de koper een forfaitaire schadevergoeding van 5% per 

dag vertraging verschuldigd en dit zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Zodra de vertraging 10 

dagen bereikt, heeft de koper het recht zonder gerechtelijke tussenkomst, maar na een voorafgaande ingebrekestelling 

die binnen 2 dagen na ontvangst zonder gevolg is gebleven, het contract te verbreken.  

 Bovenstaand beding toepassen doet geen afbreuk aan het recht van de koper om volledige schadevergoeding te eisen 

van de verkoper. 

4.3.  Bij overschrijden van de leveringstermijn of wijziging van status van leverancier is koper gerechtigd zijn opdracht te 

annuleren. 

 

5. OVERGANG VAN RISICO'S 

 De overgang van de transportrisico's gebeurt bij de werkelijke levering  van de goederen op de overeengekomen plaats 

door de verkoper of  door de vervoerder die hij gemachtigd heeft. 

 

6. AANKOOP VAN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN  (PBM’S) 

6.1.  De bestelde PBM’s dienen in overeenstemming te zijn met de vigerende wettelijke bepalingen. (Codex, ARAB, AREI, 

VLAREM,..) 

6.2.  De te leveren PBM’S dienen conform te zijn aan het KB van 31/12/1992 met betrekking tot het op de markt brengen 

van PBM’s. 

6.3.  De verkoper verbindt zich er toe om bij levering de volgende documenten mee te leveren : 

 - EG verklaring van overeenstemming 

 - Reglementaire attesten 

 - Een gebruikshandleiding, minimaal in het Nederlands en het Engels. 

6.4.  Niet conforme leveringen zullen geweigerd worden. 

 

 

 



7. BETALINGEN 

7.1.  De betalingen zullen geschieden 60 dagen na ontvangst  factuur of andere overeengekomen modaliteiten. 

7.2. Indien de koper niet tijdig zou betalen wegens een van de omstandigheden bepaald in artikel 9, zal de verkoper 

hiervoor geen recht hebben op schadevergoeding. 

7.3. Alle facturen moeten in tweevoud worden opgesteld en vergezeld zijn van een leveringsbon door een door ons 

gemachtigd persoon ondertekend. Alle door ons gevorderde informatie  (o.a. bestelnummer, dossiernummer, datum) 

moeten duidelijk vermeld worden. 

7.4. Per dossier en bestelnummer moet een afzonderlijke factuur worden opgemaakt. Samenvoeging wordt niet toegelaten. 

7.5.  Enkel de bestelde en geleverde hoeveelheid mag in rekening worden gebracht en anderzijds moet de bestelde 

hoeveelheid geleverd worden. 

7.6. Bij contracten van onderaanneming of deelleveringen moet bij elke facturatie een maandelijkse goedgekeurde 

vorderingsstaat worden bijgevoegd. 

 

8. ONTVANGST VAN DE GOEDEREN - KLACHTEN 

8.1.  Onverminderd de toepassing van artikel 8, beschikt de koper over een termijn van  48 uren te rekenen vanaf de laatste 

der twee volgende data: 

 - de dag van de werkelijke levering van de goederen 

 - de ontvangstdatum van de factuur 

  om gelijk welke klacht of opmerking in te dienen hetzij aangaande de conformiteit, hetzij aangaande de kwaliteit van 

de verkochte waren. 

8.2. Bestelde werktuigen en/of vormstukken door ons direct of indirect betaald, blijven onze eigendom. 

8.3.  De verkoper blijft alleen verantwoordelijk voor de geleverde goederen en verbindt er zich toe te beantwoorden aan alle 

wettelijke voorschriften m.b.t. milieu, veiligheid, hygiëne, enz. 

 

9. WAARBORG 

9.1. De verkoper verbindt zich om zo snel mogelijk elk gebrek aan de goederen te verhelpen, wat ook de oorzaak of de aard 

ervan zij, dat vastgesteld wordt gedurende een periode van 48 uren vanaf de werkelijke levering en de koper te 

vergoeden voor elk nadeel dat hij door dit gebrek zou geleden hebben. 

9.2. De geleverde goederen moeten van 1ste kwaliteit zijn en conform aan de bestelde kwaliteit. Bij eventuele afwijking zal 

een vervanging of aanpassing  worden opgelegd. Eventuele opmerkingen m.b.t. kwaliteit vallen buiten de termijn van 

48 uren en worden medegedeeld na ontvangst van een laboratoriumrapport. 

9.3. Werken in onderaanneming worden onderworpen aan bijkomende voorwaarden van onderaannemingscontract dat 

bijgevoegd wordt met contract. 

 

10. BEVRIJDENDE OMSTANDIGHEDEN 

10.1. Gelden als bevrijdende omstandigheden: alle omstandigheden die zich buiten de wil van een der partijen voordoen na 

de totstandkoming der overeenkomst en de uitvoering daarvan verhinderen zoals onder andere: arbeidsconflicten, 

brand, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, verbod van deviezenoverdracht, opstand, tekort aan vervoermiddelen, 

algemene schaarste aan grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik, enz. 

10.2. De partij, die zich op de bovenbedoelde omstandigheden beroept, moet de andere partij van het intreden alsook van 

het aflopen daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen. 

10.3. Het ontstaan van een van deze omstandigheden ontneemt alle aansprakelijkheid zowel van de verkoper als van de 

koper. 

 

11. TOEPASBARE WET 

 De overeenkomst wordt door het Belgisch recht beheerst, tenzij de partijen expliciet en schriftelijk anders zijn 

overeengekomen. 

 

12. BEVOEGDE RECHTBANK 

 In geval van betwisting, zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd. 

 

 



13. ARBITRAGE 

 Elk geschil betreffende de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van huidig contract zal definitief beslecht worden, 

volgens het Reglement van bemiddeling en arbitrage van het CEPANI, door een of meer scheidslieden aangesteld 

overeenkomstig dit Reglement. 

 


