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1 Voorwaarden en instructies. 
Tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen,  zijn onze 
bestellingen onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden die 
voorrang zullen hebben op elke tegenstrijdige bedingen van de 
verkoper. Deze voorrang van de hierna vermelde voorwaarden 
geldt, ook al worden de voorwaarden van de leverancier op een 
vroeger tijdstip medegedeeld. 

2 De leverancier moet elke bestelling binnen de 8 kalenderdagen na 
ontvangst  schriftelijk bevestigen.  Bij gebreke hiervan wordt hij 
geacht met onze aankoopvoorwaarden akkoord te gaan, ook al 
mochten zijn leveringsvoorwaarden hiervan afwijken.  Afwijkingen 
van onze aankoopvoorwaarden zijn in ieder geval slechts van kracht 
indien zij schriftelijk zijn overeengekomen 

3 Indien de overeengekomen leveringstijd, door welke oorzaak ook 
wordt overschreden, hebben wij het recht, zonder enige 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd alle 
andere rechten, de koop als ontbonden te beschouwen zonder tot 
enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

4 De geleverde goederen moeten beantwoorden aan de plannen, 
specificaties, beschrijvingen, tekeningen of monsters die voor de 
bestelling gelden.  Wij behouden ons het recht voor zonder enige 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de koop te annuleren, 
en de goederen voor rekening en op risico van de leverancier terug 
te zenden, indien zij gebreken vertonen of niet beantwoorden aan 
onze voorschriften, zelfs wanneer de fouten en/of  gebreken slechts 
bij bewerkingen of verwerking ervan aan het licht komen, 
onverminderd alle ons toekomende rechten, zoals het recht op 
vervanging en/of schadevergoeding. 

5 De bestelling of een gedeelte ervan mag niet in onderaanneming 
gegeven worden zonder onze voorafgaand schriftelijke 
toestemming.  Onderaannemers moeten verwittigd worden door de 
verkoper dat het uitgevoerde werk zal onderworpen zijn aan 
inspectie door de Koper.  Onderaanneming ontlast de verkoper niet 
van enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van enige 
bepaling of voorwaarde van de bestelling. 

6 De leverancier is ertoe gebonden ons zonder verwijl te verwittigen 
indien hij moeilijkheden voorziet of ondervindt bij de uitvoering van 
de bestelling en/of aanschaffing van materialen; vooral indien deze 
moeilijkheden van die aard zijn dat ze de levering vertragen of de 
opgelegde kwaliteit in gevaar brengen. 

7 De opdrachtgever houdt zich het recht voor goederen en/of 
uitrustingen te inspecteren tijdens fabricatie en voor verzending.  
Zulke inspectie ontlast de leverancier niet van zijn 
verantwoordelijkheid om goederen en/of uitrustingen te leveren die 
strikt conform zijn met de specificaties. De opdrachtgever kan 
evenwel afzien van dit recht zonder afbreuk te doen aan artikel 4. 

8 Alle leveringen en prestaties die voor het uitvoeren van de bestelling 
moeten verricht worden, zullen overeenkomstig de laatste in België  
vigerende wettelijke administratieve voorschriften en technische 
aanwijzingen gedaan worden. 
In het bijzonder gelden hier : 

- De machinerichtlijn : 2006/42/EC. 
- De laagspanningsrichtlijn : 2006/95/EC. 
- De richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit:  

2004/108/EG. 
- De ATEX richtlijn: 94/9/EG 

De taal van de gebruiksaanwijzingen is indien niet anders vermeld 
in de bestelbon, het Nederlands. Indien de machine, 
overeenkomstig de wetgeving, afgeleverd wordt met een inbouw- 
verklaring volgens bijlage IIB van de machinerichtlijn, dan verbindt 
de leverancier zich er expliciet toe : 

 Deze verklaring aan te vullen met een verklaring van 
overeenstemming met alle toepasselijke eisen van de richtlijn 
waarvan de toepassing niet rechtstreeks afhangt van de 
inbouw. 

 De machine af te leveren met een gebruiksaanwijzing volgens 
de richtlijn, die onder meer de gebruiksgrenzen en de correcte 
wijze van inbouw aangeeft. 

 Een technisch constructiedossier ter beschikking te houden 
op analoge wijze als bij een machine met 
conformiteitsverklaring volgens bijlage IIA van de richtlijn. 

9 De leverancier is aansprakelijk voor de inbreuken op intellectuele 
eigendomsrechten, waaronder octrooien en octrooirechten van 
derden, veroorzaakt door het leveren en gebruiken van de 
aangeboden goederen of installaties. 

10 De eigendomsoverdracht der goederen heeft plaats op het moment 
van de aflevering onverminderd onze rechten als bedoeld in artikel 
4. 

11 Wij zijn gerechtigd, de overeengekomen leveringstijd te wijzigen 
indien gebeurtenissen zich voordoen, die de nakoming van deze 
overeenkomst bemoeilijken of vertragen, zoals bijvoorbeeld staking, 
bedrijfsstoring, ongevallen, oorlogshandelingen enz. 
In dit geval zal de leverancier de goederen gratis bij hem stockeren 
gedurende maximaal 90 dagen. 
Wij kunnen het order annuleren zonder enige kosten : 

 Bij faillissement of  vereffening van de verkoper.  Eventueel 
betaalde voorschotten zijn dan onmiddellijk opvorderbaar. 

 Wanneer de verkoper aan de voorzieningen van het order 
verzaakt. 

12 Modellen, stempels, tekeningen of andere hulpmiddelen, welke door 
ons verschaft zijn of voor onze rekening gemaakt of aangeschaft 
door de leverancier zullen onze eigendom zijn en blijven.  Op 
verzoek van de opdrachtgever moeten deze voorwerpen hem 
onverwijld worden terugbezorgd, op verbeurte van een 
schadevergoeding van 25.000 (vijfentwintigduizend) EUR, onder 
voorbehoud van vermeerdering. 

13 De leverancier verplicht zich tot geheimhouding van de door ons 
verstrekte inlichtingen, tekeningen en modellen.  Hij zal deze 
uitsluitend mogen gebruiken voor de uitvoering van onze opdracht, 
en verplicht zich deze niet te reproduceren of voor derden 
toegankelijk te maken, op verbeurte van een schadevergoeding van 
25.000 (vijfentwintigduizend) EUR, onder voorbehoud van 
vermeerdering. 

14 Slechts met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever is het 
toegelaten in de publiciteit te verwijzen, onder welke vorm het ook 
zij, naar de zakenbetrekkingen die met de opdrachtgever bestaan. 

15 Elke verpakking moet ons bestelnummer, gewicht, omschrijving en 
hoeveelheden bevatten.  Wij aanvaarden geen kosten voor 
verpakkingen tenzij anders is overeengekomen. De verpakking 
wordt op eenvoudige vraag door de leverancier gratis 
teruggenomen. 

16 Leveringen worden enkel in ontvangst genomen van : 
Maandag tot donderdag tussen  8H30–12H30 en 13H00-16H30. 
Vrijdag tussen  8H30–12H30 en 13H00-15H30. 
Alle goederen moeten verpakt worden op pallet en hanteerbaar zijn 
met een heftruck 1500 kg. Als de goederen zwaarder zijn moet AZO 
hiervan 14 dagen op voorhand verwittigd worden. 

17 Franco levering tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
18 De Verkoper verbindt er zich toe alle belastingen te betalen die 

krachtens de wet op of wegens de goederen verschuldigd zijn. 
19 De facturen moeten in 2-voud met vermelding van onze 

bestelnummer per gewone post verzonden worden. Facturatie adres 
is : AZO NV, t.a.v. boekhouding, Katwilgweg 15, B-2050 Antwerpen.  
De facturen mogen in geen geval bij de leveringen gevoegd worden. 
Onze standaard betalingsvoorwaarden zijn 60 dagen einde maand. 
Betalingen worden slechts verricht indien de gefactureerde 
voorwerpen, installaties  of diensten volledig en feilloos zijn.  Zie 
hiervoor ook artikel 4. 

20 Facturen die ons toegestuurd worden 6 maanden na levering 
worden niet meer betaald. 
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21 De leverancier is aansprakelijk voor  schade berokkend door zijn 
personeel of andere personen waarvan hij zich bedient voor het 
uitvoeren van de bestelling of voor andere verrichtingen.  De 
opdrachtgever is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van 
toestellen, werk-, uitrustings- en heftuigen of andere voorwerpen 
van de leverancier of diens gevolmachtigden.  De leverancier moet 
de voorwerpen die door hem of door zijn gevolmachtigden binnen 
de onderneming van de opdrachtgever zijn gebracht, als zijn 
eigendom kenmerken en in voldoende mate tegen brand, diefstal en 
andere schade verzekeren. 

22 Tenzij anders overeengekomen, waarborgt de verkoper het 
materiaal voor een periode van minstens één jaar vanaf datum van 
ingebruikneming.  Defecte goederen zullen teruggenomen en 
vervangen worden of hersteld worden door de leverancier.  Alle 

kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de leverancier : inclusief 
transport van goederen en werkuren (reisuren) van medewerkers.  
Hierdoor vervalt geenszins ons recht op vergoeding van geleden 
schade direkt of indirekt. Alle leveringen voor een bedrag boven de 
25.000 (vijfentwintigduizend) EUR moeten voorzien zijn van een 
geldige door ons aanvaarde bankgarantie, behoudens ingeval wij 
van dit recht uitdrukkelijk schriftelijk afstand doen. 

23 Onze opdracht tot levering en alle daaruit eventueel voortvloeiende 
overeenkomsten zullen onderworpen zijn aan het Belgisch Recht.  
Voor alle betwistingen die mogen voortvloeien uit onderhavige 
overeenkomst zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.  
Alleen de Nederlandse tekst van de aankoopvoorwaarden is 
juridisch bindend.  Teksten in een andere taal gelden uitsluitend als 
vertaling.  

 


