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1. TOEPASSING
1.1. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden opgenomen in
een schriftelijke overeenkomst tussen partijen, zijn deze algemene aankoopvoorwaarden
van toepassing op iedere bestelling en elk contract van levering van goederen of diensten
afgesloten tussen Vinçotte (“Vinçotte”) en haar leverancier (hierna de “Leverancier”).
Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene aankoopvoorwaarden en enige
afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleren de bepalingen van deze afzonderlijke
schriftelijke overeenkomst.
1.2. Deze algemene aankoopvoorwaarden worden geacht door de Leverancier te zijn
aanvaard door het enkel feit van de hem aanvaarde bestelling van Vinçotte. Aanvaarding
van deze algemene aankoopvoorwaarden impliceert tevens dat de Leverancier volledig
verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (verkoops)voorwaarden.
1.3. Garantiebewijzen en/of enige andere (publicitaire) mededelingen uitgaande van de
Leverancier maken deel uit van deze overeenkomst, voor zover zij de rechten van
Vinçotte die uit de wet en uit deze overeenkomst voortvloeien, niet uithollen of beperken.

2. PRIJS EN BETALING
2.1. De Leverancier is gebonden door de tussen partijen overeengekomen prijs zoals
opgenomen in de bestelbon. Bij gebrek aan bijzondere overeengekomen prijzen is de
Leverancier gebonden door de prijzen vermeld in zijn prijslijst en/of offertes. De
toepasselijke prijzen kunnen enkel worden gewijzigd mits schriftelijk akkoord van Vinçotte.
Prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, in EUR, excl. BTW en omvatten alle kosten in
verband met de uitvoering van de overeenkomst door de Leverancier (inclusief transport-,
administratie-, verpakking-, plaatsings- en aansluitingskosten, alsook de kosten van de
noodzakelijke toebehoren).
2.2. De factuur dient minstens de referentie van Vinçotte en de volledige maatschappelijke
benaming en correcte BTW nummer vermeld op de bestelbon te bevatten. Bij gebreke
aan deze vermelding, behoudt Vinçotte zich het recht voor om de betaling van deze
factuur op te schorten en deze terug te sturen aan de Leverancier. De Leverancier moet
de factuur binnen de 45 dagen na de levering naar Vinçotte sturen op straffe van verval
van betaling.
2.3. Tenzij indien schriftelijk anders overeengekomen en voor zover de Leverancier aan al
zijn contractuele verplichtingen heeft voldaan, gebeurt de betaling van de facturen binnen
een termijn van zestig (60) dagen vanaf het einde van de maand van de datum van
ontvangst van de factuur. Laattijdige betaling kan slechts aanleiding geven tot het
verschuldigd zijn van intresten, aan een intrestvoet die de wettelijke intrestvoet niet
overschrijdt op voorwaarde dat en slechts na het verstrijken van een termijn van vijftien
(15) dagen nadat de Leverancier Vinçotte schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De
schuldvordering van de Leverancier op Vinçotte kunnen nooit overgedragen of verpand
worden zodat Vinçotte altijd haar schuld aan de Leverancier betaald.

3. LEVERING
3.1. Elke levering geschiedt op het leveringsadres door Vinçotte aangeduid op de
bestelbon of in enige andere communicatie.. Enige levering dient steeds te gebeuren
tijdens de normale openingsuren (8h00 -17h00) van Vinçotte, behalve anders schriftelijk
overeengekomen.
3.2. De overeengekomen leveringstermijn is een essentiële voorwaarde van deze
overeenkomst. Indien de Leverancier de overeengekomen leveringstermijn niet naleeft,
zal deze per begonnen dag vertraging een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van
0,5% van het bestellingsbedrag (met een minimum van 200 EUR), zonder dat een
hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling vereist is en zonder dat dit afbreuk doet aan
de andere rechtsmiddelen van Vinçotte (inclusief ontbinding van de overeenkomst,
gedwongen uitvoering van de overeenkomst en schadevergoeding).
3.3. Het in ontvangstnemen van de goederen of diensten door Vinçotte of door bevoegd
personeel impliceert geenszins de aanvaarding van de verkochte goederen of geleverde
diensten. Enige ondertekening door Vinçotte van een leveringsnota of elk ander
gelijkaardig document wordt dan ook niet beschouwd als een aanvaarding van de
goederen of diensten of diens hoeveelheid. Goederen worden slechts geacht aanvaard te
zijn op het ogenblik dat de termijn voor het melden van zichtbare gebreken zoals bepaald
in artikel 4.3 verstreken is. Vinçotte is niet verplicht een gedeeltelijke levering in ontvangst
te nemen of te aanvaarden.
3.4. De goederen dienen steeds behoorlijk verpakt te zijn en de nodige
voorzorgsmaatregelen dienen te zijn getroffen voor goederen of diensten. De Leverancier
waarborgt dat de verpakking van de goederen of de diensten veilig is voor het gebruik en
de behandeling ervan door het personeel van Vinçotte. De Leverancier zorgt ervoor dat
de goederen duidelijk identificeerbaar zijn op de plaats van de levering en verwijst
hiervoor met name naar de specificatie van de bestelbon.
3.5. De eigendom van het verkochte goed wordt overgedragen aan Vincotte op het
ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. De risico’s van verlies of vernietiging van
het verkochte goed worden integraal gedragen door de Leverancier tot op het ogenblik dat
het goed aan Vinçotte wordt geleverd.
3.6. Ingeval van een situatie van overmacht die de levering of tijdige levering van de
bestelde goederen zou vertragen of onmogelijk maken, dient de Leverancier binnen een
termijn van acht (8) dagen na het voordoen van de situatie van overmacht, Vinçotte
hiervan te verwittigen. In dat geval heeft Vinçotte de keuze om de overeenkomst te
beëindigen, terugbetaling te vragen van de reeds betaalde gelden met betrekking tot de
nog niet geleverde goederen of een uitstel van levering toe te kennen.

4. KWALITEIT EN GEBREKEN
4.1. De Leverancier waarborgt dat de geleverde goederen en diensten (i) geschikt zijn
voor het gebruik waarvoor ze bestemd zijn; (ii) vrij zijn van alle zichtbare en verborgen
gebreken; (iii) overeenstemmen met (a) hetgeen in de overeenkomst/bestelbon is
bepaald; (b) met de toepasselijke veiligheidsnormen en (c) met enige (publicitaire)

mededelingen van de Leverancier. Elke niet-overeenstemming met voormelde garanties
wordt hierna een 'Gebrek' genoemd.
4.2. Indien de geleverde goederen of diensten zijn aangetast door een Gebrek, dient de
Leverancier de goederen of diensten, op verzoek en naar keuze van Vinçotte, te
herstellen, te vervangen, te herdoen of een deel van de prijs terug te betalen,
onverminderd het recht van Vinçotte om schadevergoeding te vorderen voor de door het
Gebrek veroorzaakte schade.
4.3. De Leverancier is aansprakelijk voor zichtbare en verborgen Gebreken en Vinçotte
heeft het recht om klachten te formuleren met betrekking tot zichtbare Gebreken tot
veertien (14) dagen na de levering van de goederen en wegens verborgen Gebreken tot
twee (2) maanden na ontdekking van het Gebrek.

5. AANSPRAKELIJKHEID, BOETES EN VERZEKERINGEN
5.1. De Leverancier is zowel jegens Vinçotte als jegens derden aansprakelijk voor alle
schade en rechtstreekse en onrechtstreekse kosten die hun oorsprong vinden in een
tekortkoming of een illegale handeling van zijnentwege en/of van de personen waarop hij
een beroep zou doen, bij en/of ter gelegenheid van de uitvoering van de leveringen en/of
werken die het voorwerp zijn van de overeenkomst. De Leverancier is op ieder moment
aansprakelijk voor de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van een laattijdige
levering, en voor alle schade die er voor VINÇOTTE zou uit voortvloeien.
5.2. Indien een door hem geleverd product defect, bij vergissing geleverd of niet conform
het bestelde materieel blijkt, dan verbindt de Leverancier zich ertoe het gratis te
vervangen binnen een maximumtermijn van drie dagen. Wordt de vervanging uitgevoerd
binnen deze termijn, dan dient hij geen enkele schadevergoeding te betalen aan
VINÇOTTE. Hij zal het nochtans dienen te vergoeden voor elke boete en/of
schadeloosstelling die VINÇOTTE eventueel verschuldigd is jegens zijn klant.
5.3. De Leverancier is aansprakelijk voor en vrijwaart Vinçotte voor alle aanspraken van
derden (i) met betrekking tot fouten van de Leverancier, zijn aangestelden of
uitvoeringsagenten tijdens de uitvoering van deze overeenkomst (ii) op grond van nietconformiteit van de geleverde goederen of diensten met de toepasselijke wettelijke
bepalingen; (iii) en voor elke schade, wegens vastgestelde of beweerde inbreuken van de
geleverde goederen op industriële of intellectuele eigendomsrechten.
5.4. De Leverancier verbindt er zich toe de nodige aansprakelijkheidsverzekeringen af te
sluiten en de relevante verzekeringsattesten op eerste verzoek van Vinçotte voor te
leggen.
5.5. De Leverancier vergoedt Vinçotte op eerste verzoek voor alle boetes en/of
schadeloosstellingen die zijn klant of derden zou eisen en die hun oorzaak vinden in een
tekortkoming of een illegale handeling van zijnentwege en/of van zijn aangestelden,
uitvoeringsagenten of personen waarop de Leverancier een beroep zou doen, bij en/of ter
gelegenheid van de uitvoering van de leveringen van goederen of diensten die het
voorwerp zijn van de overeenkomst.

6. ONTBINDING
6.1. Vinçotte heeft het recht om de overeenkomst met de Leverancier te allen tijde, met
onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande
ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de
volgende gevallen: (i) indien de Leverancier, ondanks schriftelijke ingebrekestelling
waarbij een termijn van tenminste zeven (7) kalenderdagen in acht wordt genomen, in
gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van één of meer uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij de aanvraag van een faillissement of enige
reorganisatie onder de Wet van 31 januari 2009 (in voorkomend geval mits naleving van
artikel 35 van deze wet) door de Leverancier; (iii) bij vereffening of stopzetting van de
activiteiten van de Leverancier; of (iv) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de
vermogensbestanddelen van de Leverancier. In geval van ontbinding van de
overeenkomst behoudt Vinçotte zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen
voor alle geleden kosten en schade.

7. DIVERSE BEPALINGEN
7.1. Alle informatie uitgewisseld tussen Vinçotte en de Leverancier dient als vertrouwelijk
te worden behandeld en mag niet aan derden worden overgemaakt, tenzij mits schriftelijk
goedkeuring van de andere partij of daartoe een wettelijke verplichting bestaat;
7.2. Indien een (gedeelte van een) bepaling van deze algemene aankoopvoorwaarden
ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de
andere bepalingen van deze algemene aankoopvoorwaarden niet beïnvloeden. In
dergelijk geval zullen de partijen onderhandelen om deze ongeldige of onafdwingbare
bepaling te vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die zo nauw
mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

8. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTBANK
8.1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene aankoopvoorwaarden van toepassing
zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend
beheerst door het Belgisch recht.
8.2. Bij elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van
overeenkomsten waarop deze algemene aankoopvoorwaarden van toepassing zijn,
alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, wordt gestreefd naar een
minnelijke schikking. Indien een partij meent dat geen minnelijke schikking kan worden
bereikt, gaan de partijen akkoord dat alle geschillen omtrent overeenkomsten waarop
deze algemene aankoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere
overeenkomsten die daaruit voortspruiten, uitsluitend tot de bevoegdheid van de
Rechtbanken van Brussel behoren.

