ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN
ART. 1
Tenzij bij andersluidende, uitdrukkelijke en schriftelijke voorwaarden, voorafgaandelijk
opgesteld bij overeenkomst, zijn de hiernavolgende Algemene Aankoopvoorwaarden steeds
van toepassing op alle aankopen verricht door De Vlaeminck Bouw nv, hiernagenoemd de
KOPER. De Algemene Aankoopvoorwaarden kunnen aangevuld worden door Bijzondere
Aankoopvoorwaarden. De medecontractant, hiernagenoemd de VERKOPER, verklaart de
Algemene Aankoopvoorwaarden en Bijzondere Aankoopvoorwaarden te kennen en te
aanvaarden. Iedere uitvoering van een bestelling houdt de aanvaarding in van de Algemene en
Bijzondere Aankoopvoorwaarden van de KOPER en verzaking door de VERKOPER om diens
eigen voorwaarden te doen gelden, zelfs indien deze op diens orderbevestigingen
geformuleerd werden.

ART. 2
De aankoopovereenkomst kan alleen tot stand komen, ofwel :
1.
Door een geschrift opgemaakt in evenveel exemplaren als er partijen zijn en door alle
partijen ondertekend.
2.
Door het feit van een bestelbon door de KOPER ondertekend voor zover deze bestelling
per aangetekend schrijven niet wordt afgewezen door de VERKOPER binnen de 14
dagen, volgend op de datum van de bestelbon. Na deze periode van 14 dagen is de
aankoopovereenkomst een feit.

ART. 3
a)
Het aanvangen door de VERKOPER met de uitvoering van de aankoopovereenkomst
impliceert zijn akkoord zonder voorbehoud met alle bepalingen van de
aankoopovereenkomst.
b)
Een wijziging in de bestelling is slechts mogelijk in onderling akkoord.

ART. 4
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn alle prijzen voor koopwaar en/of prestaties,
franco geleverd, inclusief vertollingskosten, expeditiekosten, rechten bij invoer en andere
belastingen, retributies, heffingen verschuldigd bij de invoer e.a. kosten en klaar voor gebruik.
Betaling geschiedt 60 dagen einde maand na ontvangst van de factuur of contant (binnen de 5
werkdagen na ontvangst van de factuur) mits 2% korting contante betaling.

ART. 5
De leveringstermijn is een essentiële voorwaarde van de bestelling en dient strikt nageleefd te
worden.

ART. 6 : PRIJZEN
Indien de VERKOPER na de datum van de overeenkomst de overeengekomen prijs en/of de
overeengekomen leveringstermijn wijzigt, dan heeft de KOPER het recht en de volledige vrije
keuze om :
1)
ofwel de aankoopovereenkomst onmiddellijk en van rechtswege te ontbinden,
2)
ofwel om de uitvoering van de overeenkomst aan iedere andere mogelijke leverancier
op te dragen na het verstrijken van 5 werkdagen na de datum van betekening van
ingebrekestelling per aangetekend schrijven aan de VERKOPER. In het laatste geval zijn
alle kosten die zulks meebrengt voor de KOPER integraal te vergoeden door de
VERKOPER die in gebreke blijft.

ART. 7 : LEVERING
Indien de geleverde koopwaar niet in overeenstemming is met de algemeen geldende en de
door de KOPER vooropgestelde specificaties, heeft de KOPER het recht de koopwaar te
weigeren. In dat geval zal de geleverde koopwaar op kosten van de VERKOPER teruggezonden
worden. Een niet-conforme levering ontslaat de VERKOPER niet van de verplichting tijdig te
leveren.

ART. 8
a)
Klachten betreffende de geleverde koopwaar kunnen door de KOPER ingediend worden
rekening houdend met het ogenblik waarop de fout redelijkerwijze kon vastgesteld
worden.
b)
Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van definitieve controle. De controle
dient slechts definitief te gebeuren bij het gebruik of de verwerking van de geleverde
koopwaar en/of prestaties.

ART. 9 : INONTVANGSTNAME
a)
De inontvangstname van de ter beschikking gestelde koopwaar of acceptatie van de
aangeboden prestatie en de ondertekening van een leveringsbon of acceptatieformulier
door één van onze afgevaardigden geldt slechts als kwijting voor wat betreft hun
uiterlijke staat.
b)
De termijn voor aanvaarding, weigering, ingebrekestelling of klacht loop slechts vanaf
de datum van effectief gebruik of verwerking van de koopwaar en/of prestaties tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
c)
De ondertekening van de leveringsbon of acceptatiebon houdt geen goedkeuring in van
de inhoud en de kwaliteit van de geleverde koopwaar of ontslaat de VERKOPER niet van
zijn blijvende verantwoordelijkheid en garantieverplichting.
d)
Alle koopwaar, niet-vergezeld van een gedetailleerd verzendingsborderel met
vermelding van het bestelbonnummer van de KOPER en alle kosten en risico’s hieruit
voortspruitend zijn ten laste van de VERKOPER. Mocht bij uitzondering de koopwaar
gelost zijn, dan neemt de KOPER er bezit van, echter zonder verbintenis van zijnentwege
en op risico van de VERKOPER.

ART. 10 : EIGENDOMSRECHT EN RISICO-OVERDRACHT
Behoudens andersluidend beding gaat de eigendom van de koopwaar en het risico voor verlies
en beschadiging over op het moment van de levering. Het lossen is op risico van de VERKOPER.

ART. 11
Geen enkel schadebeding wordt aanvaard zonder uitdrukkelijk voorafgaand akkoord.
Verwijlintresten kunnen slechts verschuldigd zijn vanaf de datum van ingebrekestelling. Zij
kunnen niet meer bedragen dan de wettelijke intrest.

ART. 12 : BETALING
a)
De VERKOPER zal de factuur in 1 exemplaar per reguliere post verzenden naar het adres
vermeld op de bestelbon.
b)
Op de factuur worden noodzakelijk vermeld :
•
alle referenties van de bestelbon
•
datum van levering en/of datum van oplevering van de koopwaar en/of prestatie
•
plaats van de levering en/of adres van de werf
Het ontbreken van deze essentiële gegevens kan aanleiding zijn tot vertraging in de
verwerking van de factuur of voor terugsturen van de factuur met het gevolg van
vertraging in de betaling van de factuur zonder dat de VERKOPER het recht heeft
intrestvergoeding te eisen.
c)
Behoudens bijzondere overeenkomst worden alle facturen betaald 60 dagen einde
maand waarin de factuur werd ontvangen.
d)
Indien wij de factuur ontvangen alvorens de levering van de koopwaar heeft
plaatsgevonden, zal bovengenoemde termijn van 60 dagen einde maand, ingaan op het
einde van de maand waarin de levering gebeurde.

ART. 13 : WAARBORG
a)
De VERKOPER waarborgt de goede kwaliteit en/of de goede werking van de geleverde
koopwaar of van het gepresteerde werk.
b)
De koopwaar en/of prestaties moeten van degelijke kwaliteit zijn. De VERKOPER wordt
veronderstelt het gebruik van de door hem geleverde koopwaar en/of prestaties te
kennen. De in de bestelling voorkomende omschrijving en andere voorschriften moeten
nauwkeurig nageleefd worden en worden aanzien als een minimum. De VERKOPER
verbindt er zich toe onmiddellijk aan elk gebrek van de koopwaar te verhelpen, wat ook
de oorzaak ervan weze, dat zich voordoet gedurende een periode van twaalf maand
vanaf de overdracht der risico’s. De VERKOPER verbindt er zich toe de KOPER te
vergoeden voor elk nadeel dat de KOPER door een gebrek aan de levering zou geleden
hebben.
c)
Door het feit van levering erkent de VERKOPER kennis te hebben van het gebruik dat zal
gemaakt worden van de door hem geleverde koopwaar en of prestatie. Indien de
VERKOPER twijfelt aan het gebruik van het door hem geleverde, dan is het zijn plicht
zich hierover bij de KOPER schriftelijk te bevragen.
d)
In geval van ontbinding van de aankoopovereenkomst verbindt de VERKOPER er zich toe
alle door de KOPER reeds gestorte voorschotten onmiddellijk terug te betalen, zoniet
brengt deze vertraging in de terugbetaling van een rente op van 1 % per maand.
e)
Alle koopwaar en in het bijzonder de scheikundige stoffen, machines, toestellen en/of
uitrustingen dienen te voldoen aan de in België vigerende wetten inzake veiligheid en
hygiëne en in het bijzonder aan het A.R.A.B. en aan het A.R.E.I. Toestellen of machines
welke aan de personeelsleden van de KOPER aangeboden worden ter bediening, dienen
vergezeld te zijn van een attest van conformiteit met de Belgische vigerende wetgeving
en het A.R.A.B. De scheikundige producten of stoffen dienen geëttiketteerd en verpakt
te zijn zoals de wet dit voorschrijft in België.

ART. 14
Indien een clausule van deze aankoopvoorwaarden onwettig zou zijn of worden, blijven alle
overige clausules onverminderd van toepassing.

ART. 15 : OVERMACHT
Onder overmacht wordt verstaan, elke bij het sluiten van de overeenkomst totaal
onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van enige verplichting redelijkerwijze niet
door de wederpartij kan worden verlangd. Elke overmachtsituatie zal nochtans strikt
geïnterpreteerd worden en elke partij die zich op overmacht beroept is verplicht op verzoek
van de wederpartij zo spoedig mogelijk voldoende bewijsstukken te verschaffen om de
juistheid van haar beroep op overmacht aan te tonen. De KOPER behoudt zich het recht voor
de aankoopovereenkomst op te schorten en/of van rechtswege te ontbinden, ingeval zich in
hoofde van de VERKOPER een overmachtsituatie voordoet die door de KOPER werd aanvaard
als dusdanig. De ontbinding van de aankoopovereenkomst gebeurt in dit geval zonder kosten
voor de KOPER.

ART. 16 : GESCHILLENBEDING
Voor alle betwistingen aangaande de huidige overeenkomst zijn uitsluitend de Rechtbanken
van Gent bevoegd en wat betreft de betwistingen die aan de Vrederechter voorgelegd moeten
worden, is alleen het Vredegerecht van Eeklo bevoegd.
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