Aankoopvoorwaarden Devis nv
Artikel 1 : Voor de geschillen die voortspruiten uit of enig verband houden met
deze overeenkomst, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van
onze maatschappelijke zetel bevoegd en is uitsluitend het Belgisch recht van
toepassing.
Artikel 2 : De aankoop wordt enkel aanvaard op voorwaarde dat onze
aankoopvoorwaarden door de leverancier worden aanvaard.
Door aanvaarding van de bestelling worden de aankoopvoorwaarden als
aanvaard beschouwd.
Voorwaarden uitgaande van de leverancier gelden niet tenzij na onze
schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding.
Artikel 3 : Elke aankoop is slechts geldig indien ze voorzien is van 2
handtekeningen van daartoe bevoegde personen van de koper.
Artikel 4 : De bestelde goederen worden steeds franco geleverd in onze
magazijnen of op de aangeduide werf. De leverancier is gehouden te leveren
op het overeengekomen tijdstip. Ingeval van vertraging is de leverancier
gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 1% van het
bedrag van de levering per kalenderdag vertraging, zulks onverminderd het
recht van de koper op vergoeding van de reële schade. De forfaitaire
schadevergoeding is opeisbaar door het enkele feit van de vertraging zonder
dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is.
Bovendien heeft de koper bij laattijdige levering het recht de koop met een
aangetekend schrijven te ontbinden lastens de leverancier en de hieraan
verbonden kosten op de leverancier te verhalen, naast de forfaitaire
schadevergoeding ingeval van wanprestatie zoals bepaald in artikel 15.
Artikel 5 : Alle bestellingen die geleverd worden in het magazijn dienen apart
(per bestelbon, per referentie) verpakt te worden. Elke verpakking die niet aan
deze voorwaarde voldoet zal worden teruggestuurd op kosten van de
leverancier.
Artikel 6 : De leverancier draagt alle risico’s m.b.t. de bestelde goederen tot
het ogenblik dat zij in onze magazijnen of op de aangeduide werf in ontvangst
zijn genomen. Het betreden van onze terreinen, werven en lokalen door de
leverancier of de aangestelden met het oog op de aflevering van de bestelling,
geschiedt op eigen risico.
Artikel 7 : De levering geschiedt geheel conform aan het algemeen lastenboek
en de plans van de koper en de bouwheer, waarvan de verkoper verklaart een
copie te hebben ontvangen. De leverancier garandeert dat de bestelde
goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd. Zij moeten
van goede kwaliteit zijn, vrij zijn van alle materiaal- en fabricagefouten en
voldoen aan alle gestelde eisen alsook aan de EG-richtlijnen, de Belgische
wetgeving terzake en waar nodig voorzien zijn van een CE-markering.
Artikel 8 : De leverancier is verplicht zijn verantwoordelijkheden voldoende te
verzekeren. De leverancier zal op verzoek van de koper een kopie van zijn
polissen voorleggen.
Artikel 9 : De garantieperiode duurt 24 maanden vanaf de aanvaarding van de
geleverde goederen door de bouwheer van de aangeduide werf bij de
voorlopige oplevering. Stilzwijgende aanvaarding van de door de koper
geleverde goederen is uitgesloten.
Noch het in bezit of gebruik nemen van de geleverde goederen, noch het
uitblijven van klachten gedurende een bepaalde periode noch de volledige
betaling van de facturen kunnen beschouwd worden als een stilzwijgende
aanvaarding.
De garantietermijn houdt in dat de leverancier elk gemeld gebrek zo spoedig
mogelijk zonder enige kosten zal verhelpen. Ook bijkomende kosten voor
demontage, vervoer en montage alsook gevolgkosten worden door de
leverancier gedragen.
Indien op grond van dit artikel goederen of onderdelen ervan zijn gewijzigd,

hersteld of vervangen zal ten opzichte van deze goederen of onderdelen de
volle garantietermijn van 24 maanden weer in werking treden vanaf de
herstelling of vervanging.
De leverancier zal de koper op ieder tijdstip vrijwaren voor verborgen
gebreken.
Artikel 10 : De koper heeft het recht 10% van de facturen van de leverancier in
te houden ten titel van waarborg voor goede uitvoering der werken.
Deze waarborgsom zal worden terugbetaald als volgt :
5 % bij voorlopige oplevering
5 % bij definitieve oplevering
alles na aftrek van de sommen verschuldigd aan de koper.
De koper kan eveneens een bankwaarborg eisen ten belope van 10 % van de
koopsom teneinde een goede en volledige uitvoering der verplichtingen van
de leverancier te verzekeren. De vrijgave van deze bankwaarborg zal
gebeuren op verzoek van de leverancier :
5 % bij voorlopige oplevering
5 % bij definitieve oplevering
Artikel 11 : De overeengekomen prijzen gelden geheel als vast en zijn niet
vatbaar voor herziening. Zij zijn exclusief BTW doch inclusief alle taksen,
rechten en lasten voor levering op de overeengekomen plaats.
Artikel 12 : De termijn van betaling is 90 dagen einde maand factuurdatum.
De betalingen aan de leverancier kunnen door de koper uitgesteld worden in
dezelfde mate van het uitstellen van de overeenkomstige betalingen door de
klant aan de koper.
Alle facturen dienen vergezeld te zijn van 1° een kopij van de bestelbon van
de koper 2° een originele leverbon met naam en handtekening van de in
ontvangstnemer van de koper. Bij gebreke hieraan heeft de koper het recht de
factuur terug te zenden. In dit geval neemt de voorziene betalingstermijn een
aanvang na ontvangst van de bestelbon en/of de afgetekende afleveringsbon.
Artikel 13 : De leverancier vrijwaart ons voor alle aanspraken voortvloeiende
uit geschillen inzake nijverheidseigendomsrechten ontstaan ingevolge
koop/gebruik en/of verbruik van de geleverde goederen.
Artikel 14 : Partijen zullen elkaars informatie vertrouwelijk behandelen en
uitsluitend ter uitvoering van de overeenkomst gebruiken. Koper blijft
eigenaar van alle ter beschikking gestelde kennis, ontwerpen e.d. Speciaal
voor koper ontwikkelde zaken, zal leverancier niet zonder schriftelijke
toestemming leveren aan derden.
Artikel 15 : Wanneer de koper en de leverancier elkaars schuldeisers zijn, kan
de koper schuldvergelijking toepassen waardoor beide bedragen ten bedrage
van hun wederkerig bedrag tenietgaan. Deze schuldvergelijking kan toegepast
worden zonder dat er enig verband bestaat tussen beide schulden en zonder
voorafgaandelijke kennisgeving. Alle op naam van één leverancier gevoerde
rekeningen zullen als één geheel worden beschouwd.
Artikel 16 : Ingeval van wanprestatie van de leverancier en in de gevallen
voorzien in artikel 16 heeft de koper de bevoegdheid de overeenkomst van
rechtswege en zonder ingebrekestelling te ontbinden lastens de leverancier,
zulks onverminderd zijn recht op vergoeding van de reële schade. In ieder
geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 25% van de prijs van de
bestelling.
Artikel 17 : Ingeval van faillissement, vereffening, verzoek tot gerechtelijk
akkoord, staat van staking van betaling, minnelijk of gerechtelijk akkoord van
de leverancier, behoudt de koper zich het recht voor te kiezen tussen de
voortzetting of de ontbinding van huidige bestelling of een deel ervan.
Artikel 18: In zoverre deze aankoopvoorwaarden deel uitmaken van een
overeenkomst of in zoverre deze bestelling volgt op een overeenkomst tussen
partijen, gelden ingeval van tegenstrijdigheid met de algemene voorwaarden,
de voorwaarden van de overeenkomst.
Artikel 19: Elke bestelling kan door koper op elk ogenblik geheel of
gedeeltelijk geannuleerd worden zonder dat de verkoper hiervoor enige kost
of schadevergoeding kan aanrekenen, met uitzondering van de
productiekosten waarvan kan worden bewezen dat ze reeds gemaakt waren
op het moment van de annulatie.
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