
 

 

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN 

1. Deze algemene aankoopvoorwaarden (hierna ‘AV’) gelden tussen de NV Anziplast, met maatschappelijke zetel 

te 8870 Izegem, Prins Albertlaan 70 (hierna ‘Koper’) enerzijds, en iedere leverancier van producten en/of diensten 

(hierna ‘Leverancier’), besteld door de Koper anderzijds. 

2. Deze AV zijn van toepassing op elk tussen de Koper en de Leverancier afgesloten contract (hierna ‘Contract’), 

dat de levering van goederen en/of diensten (hierna ‘Levering’) tot doel heeft. 

3. Door het sluiten van een Contract stemt de Leverancier zonder enig voorbehoud in met deze AV. Deze AV 

sluiten de eigen voorwaarden van de Leverancier uit, zelfs indien deze aan de Koper worden toegezonden. 

4. Elke Levering die niet geschiedt in uitvoering van een Bestelbon, zal niet worden aanvaard door de Koper. 

5. De Leverancier verbindt zich er toe voor elke bestelling een aanvaarding van de Bestelbon, zonder enig 

voorbehoud of wijziging, in het bezit van de Koper te stellen binnen een termijn van uiterlijk 5 werkdagen. Bij 

ontstentenis hiervan wordt de Leverancier geacht minstens stilzwijgend akkoord te gaan met de specificaties 

vermeld op de Bestelbon. 

6. Daarenboven dient elke Levering vergezeld te zijn van een verzendingsnota die het volledig nummer van de 

Bestelbon van de aankoopdienst van de Koper vermeld, evenals het nog te leveren saldo. 

7. De termijnen, plaatsen, dagen en/of uren die in het Contract en/of de Bestelbon worden gepreciseerd, vormen 

essentiële elementen voor de Koper. Worden de leveringsmodaliteiten niet nageleefd dan zal, zonder enige 

aanmaning of ingebrekestelling, de Koper alle hieruit voortvloeiende schade, met inbegrip van alle gevolgschade, 

gederfde winst en meerkosten op de Leverancier kunnen verhalen. 

8. Onverminderd de bepalingen van artikel 7 zal, door het enkel verstrijken van de leveringstermijn en zonder 

noodzaak van voorafgaande ingebrekestelling, naar keuze van de Koper: a. ofwel de Levering geannuleerd 

worden b. ofwel een boete van 5% voor elke week vertraging verschuldigd zijn op de totale prijs van het Contract, 

welke van rechtswege aftrekbaar zal zijn van het door de Koper te betalen bedrag. 

9. De Leverancier garandeert een Levering vrij van enig zichtbaar en/of verborgen gebrek en die strikt aan de 

specificaties van het Contract voldoet, inzonderheid het gebruik waarvoor de Koper die Levering bestemt alsook 

de toepasselijke wettelijke, reglementaire of gebruikelijke normen. De enkele inontvangstneming van een 

Levering brengt geenszins de aanvaarding en/of goedkeuring ervan door de Koper met zich mee. De aanvaarding 

en/of goedkeuring kan slechts het gevolg zijn van een grondige keuring. 

10. Elke laattijdige, gebrekkige, niet-conforme of onvolledige Levering mag door de Koper op elk ogenblik worden 

geweigerd. De geweigerde Levering blijft in afwachting van haar terugneming door de Leverancier in de 

vestigingen van de Koper voor de duur van maximum 15 dagen op straffe van vernietiging van de op kosten en 

voor risico van de Leverancier. 

11. De Leverancier verbindt er zich eveneens toe de Koper te verdedigen en hem tegen elke veroordeling te 

vrijwaren die tegen de Koper zou worden uitgesproken wegens schending van intellectuele en/of industriële 

eigendomsrechten en/of eerlijke handelsgebruiken naar aanleiding van de uitvoering van het Contract. 

12. Bij niet-naleving van de voormelde verplichtingen inzake Levering, conformiteit en garantie door de 

Leverancier zal de Koper het recht hebben om, zonder voorafgaande ingebrekestelling of procedure, het Contract 

op te zeggen of te annuleren hetzij volledig hetzij alleen ten belope van het niet uitgevoerde, slecht uitgevoerde 

en/of nog uit te voeren deel. De Koper heeft, naar eigen goeddunken, eveneens het recht de kosteloze vervanging 

binnen de kortste termijn van de Levering door de Leverancier te eisen dit alles onverminderd het recht om 

vergoeding te eisen van alle geleden schade. De Koper zal daarenboven het recht hebben bij een derde te 

bestellen onder de last voor de Leverancier de meerprijs terug te betalen.  

13. Geen enkel beding dat de verplichtingen van de Leverancier m.b.t. leveringsmodaliteiten, -conformiteit en -

garantie beperkt/uitsluit, noch enig vergoedingsforfait, kan door de Leverancier worden ingeroepen. 

14. Bij ontstentenis van Incoterms of andersluidende bepalingen in de specificaties van het Contract geschiedt 

de overdracht van de eigendom en de risico’s aan de Koper pas op het ogenblik van de conforme Levering op de 

aangeduide plaats, in voorkomend geval na lossing, zelfs indien de Koper de vervoer- en/of verzekeringskosten 

ten laste neemt. Elke verwijzing naar de Incoterms in het Contract heeft betrekking op de Incoterms van de 

Internationale Kamer van Koophandel die van kracht zijn op datum van het Contract. 

15. De Leverancier is gehouden de factuur in twee (2) exemplaren naar het door de Koper vermelde adres op te 

sturen en daarin de referte te vermelden van het Contract waarop zij betrekking heeft evenals de datum en 

volledig nummer van de Bestelbon en verzendingsnota. 

16. De betaling van de facturen zal gebeuren na zestig (60) dagen, te rekenen vanaf de laatste dag van de maand 

van de datum van de factuur of van de levering indien deze na de factuur volgt, onverminderd de mogelijkheid 

voor de Koper om zich op excepties te beroepen die van die aard zijn hem geheel of deels van zijn 

betalingsverplichting te ontheffen of er de uitvoering van op te schorten. 

17. De Koper is bij faillissement, gerechtelijke reorganisatie of gerechtelijke of minnelijke vereffening van de 

Leverancier het aan de Leverancier nog verschuldigd saldo pas definitief verschuldigd na definitieve afsluiting van 

alle rekeningen tussen Koper en Leverancier. De Koper kan zich dienvolgens in alle gevallen van samenloop 

steeds op compensatie beroepen. 

18. Behoudens het uitdrukkelijk, schriftelijk en voorafgaand akkoord van de Koper is het Contract door de 

Leverancier niet overdraagbaar. De Leverancier is bovendien verplicht de Koper voorafgaandelijk en schriftelijk 

over elke vorm van onderaanneming waarvan hij voor de uitvoering van de Levering gebruik zou maken, in te 

lichten. 

19. De Leverancier verbindt zich ertoe de informatie die hij van de Koper naar aanleiding van het Contract zal 

hebben ontvangen of verzameld, niet aan derden te onthullen, tenzij dan voor de goede uitvoering van de 

Levering. De Leverancier zal zich in het licht van deze bepaling te allen tijde gedragen als een goede huisvader. 

20. De interpretatie van het Contract, de bestelling en deze AV is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht, 

zelfs indien de Leverancier een onderneming naar buitenlands recht is en/of de Levering geheel of deels in het 

buitenland dient te worden of werd uitgevoerd. 

21. Elk geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van het Contract, de bestelling en deze AV 

behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk (België). 

 


