ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

1.

ALGEMEEN GEDEELTE

Deze algemene aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke lopende en toekomstige
bestelling en/of koopovereenkomst betreffende producten of diensten die wordt
geplaatst/aangegaan door koper bij/met een leverancier.
Koper is de in het begin van deze akte aangeduide onderneming van de Galloo-groep.
Leverancier wordt geacht deze algemene voorwaarden volledig te hebben doorgenomen en
te hebben aanvaard, tenzij hem binnen de 7 dagen na de eerste verstrekking van deze
algemene aankoopvoorwaarden schriftelijk anders wordt meegedeeld of tenzij uitdrukkelijk
anders aangegeven en/of overeengekomen in de overeenkomst.
Indien leverancier algemene verkoopvoorwaarden heeft die een of meerdere clausules
bevatten die gelijkaardig zijn aan maar in tegenspraak zijn met deze algemene
aankoopvoorwaarden, worden de clausules van de algemene aankoopvoorwaarden geacht
geldig te zijn.
In geval van een geschil over de interpretatie van deze algemene voorwaarden, geldt de
Franse versie daarvan.
2.

BESTELLINGEN

Ingeval er meerdere documenten tussen partijen worden uitgewisseld waarvan de gegevens
echter tegenstrijdig zijn, geldt de inhoud van de bestelling van koper als overeenkomst tussen
partijen en prevaleert deze boven elk ander document.
Koper behoudt zich het uitzonderlijke recht voor om zijn bestelling te wijzigen of te annuleren
tot aan de levering ervan.
Ten gevolge van de wijzigingen in de bestelling mag leverancier de prijs en levertermijnen
slechts op evenredige en redelijke wijze wijzigen met inachtneming van de gemaakte prijs- en
leveringsafspraken.
Leverancier heeft geen aanspraak op enige schadevergoeding ten gevolge van de annulering
van de bestelling.

3.

BETALING

Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van
leverancier binnen 30 dagen na het einde van de maand te worden betaald.
Betaling van de factuur houdt geen aanvaarding van het product of de dienst in.
Koper kan zo nodig zijn eventuele facturen op leverancier of andere facturen op
ondernemingen binnen de Galloo-groep door verrekening betalen.
Koper kan de betaling van de prijs opschorten in geval van niet-conformiteit of een defect van
de verkochte producten en/of diensten, en zulks tot volledig herstel zoals voorzien in artikel 5
hieronder.
4.

LEVERING

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de levertermijnen bindend en vormen ze een
essentiële en bepalende voorwaarde voor de toestemming van koper zodat elke vertraging in
de levering of gedeeltelijke levering koper ertoe kan brengen om de bestelling te annuleren of

de algemene voorwaarden voor verkoop en dienstverlening met leverancier te beëindigen na
een kennisgeving, en zulks met onmiddellijke ingang en zonder eventuele schadevergoeding
van leverancier.
Indien leverancier niet in staat is de levering uit te voeren, moet hij koper hiervan onmiddellijk
schriftelijk op de hoogte brengen.
In elk geval geeft elke vertraging in de levering recht op een schadevergoeding die in geen
geval minder mag bedragen dan een boete van 1% van het bedrag van de bestelling per
begonnen dag vertraging en onverminderd het recht op een hogere schadevergoeding op
grond van bewijsstukken.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden producten ‘duty paid’ verkocht (Incoterms
2010).
In dat geval is leverancier verantwoordelijk voor de verzending en het transport van de
producten. Het transport van de goederen geschiedt voor risico van leverancier.
Bij het lossen van de producten dient leverancier de veiligheidsaanwijzingen van koper in acht
te nemen. In geval van een ongeval of breuk tijdens de levering zal leverancier als enige
verantwoordelijk zijn voor eventuele schade.
Leverancier verplicht zich tot naleving van alle internationale, nationale en regionale
regelgeving met betrekking tot het al dan niet grensoverschrijdende transport van gevaarlijke
en/of chemische stoffen en/of afvalstoffen.
5.

CONFORMITEIT VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN

Leverancier staat in voor de kwaliteit, de conformiteit en de herkomst van de door hem
geleverde producten en diensten en garandeert dat deze producten en diensten voldoen aan
de geldende wettelijke vereisten.
Indien de producten niet conform de bestelling of wettelijke vereisten zijn of een gebrek
vertonen waardoor zij ongeschikt zijn voor het gebruik waarvoor zij zijn bestemd, kan koper
deze naar eigen oordeel:
- ofwel retourneren op kosten en onder verantwoordelijkheid van leverancier die, naar keuze
van koper, ofwel onverwijld conforme producten moet retourneren, ofwel de reeds betaalde
prijs moet terugbetalen,
- ofwel behouden en een vergoeding vorderen voor de schade die deze producten hebben
geleden door de niet-conformiteit of de mindere kwaliteit van de genoemde producten.
In elk geval is alle door koper geleden schade, waaronder begrepen productieverlies,
gederfde winst, indirecte schade, en zijn alle kosten voor het al dan niet gecontroleerd
verwijderen van besmette en/of milieugevaarlijke goederen voor rekening van leverancier.
Leverancier blijft verantwoordelijk voor elk defect in de producten gedurende een
minimumperiode van 90 dagen vanaf de datum van levering van de producten aan koper. In
voorkomend geval geldt de garantietermijn van meer dan 90 dagen zoals voorzien door de
toepasselijke wetgeving of in overeenstemming met de algemene voorwaarden van
leverancier.
6.

UITDRUKKELIJKE ONTBINDINGSCLAUSULE

In geval van de niet-vervulling door leverancier van zijn verplichtingen, kan koper van
rechtswege en zonder ingebrekestelling zijn verplichtingen opschorten of de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk ontbinden, onverminderd het recht op een schadevergoeding die
forfaitair is vastgesteld op 30% van de prijs van de niet-geleverde producten of diensten. Dit
laat het recht van koper om een hogere schadevergoeding te vorderen indien hij het bestaan
en de omvang van zijn schade bewijst onverlet.

Deze overeenkomst en elke andere overeenkomst tussen partijen wordt van rechtswege en
zonder ingebrekestelling ontbonden in geval van een insolventieprocedure tegen leverancier.

7.

TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTBANK

Alle overeenkomsten tussen partijen worden beheerst door het recht dat van toepassing is in
de plaats van de maatschappelijke zetel van koper.
Alle geschillen met betrekking tot het bestaan, de interpretatie en de uitvoering van deze
overeenkomst vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het
rechtsgebied van de plaats van de maatschappelijke zetel van koper. Koper behoudt zich
echter het recht voor om zaken aanhangig te maken voor de bevoegde rechtbank van de
woonplaats van leverancier.

