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Algemene Aankoopvoorwaarden 
I. PREAMBULE 

Deze algemene aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op de bestellingen van de N.V. 
PAUL HARTMANN S.A., de klant, voor levering van goederen en diensten. 

Deze algemene aankoopvoorwaarden worden geacht integraal en zonder voorbehoud door 
te leverancier te zijn aanvaard vanaf het ogenblik van het tot stand komen van de 
overeenkomst. Elke andersluidende bepaling, verschillend of in tegenspraak met deze die in 
de algemene verkoopsvoorwaarden van de leverancier of in zijn briefwisseling zou kunnen 
voorkomen, kan enkel dwingend zijn voor de N.V. PAUL HARTMANN S.A. ingeval ze en in de 
mate waarin ze uitdrukkelijk en schriftelijk door de N.V. PAUL HARTMANN S.A werd 
aanvaard. 

II. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

Geen enkele levering mag worden uitgevoerd indien zij niet het voorwerp is van een 
bestelbon door de klant opgesteld. 

Tenzij tegengestelde schriftelijke kennisgeving binnen de drie werkdagen na het opsturen 
van de bestelling en hoe dan ook in geval van uitvoering van de bestelling wordt de 
leverancier geacht deze te hebben aanvaard. 

Indien de leverancier de bestelling onder voorbehoud of met opmerking aanvaard, is de 
klant niet langer door zijn bestelling gebonden. 

III. LEVERING 

De klant behoudt zich het recht voor de route en de transportwijze van de goederen te 
bepalen. 

De prijzen in de definitieve voorstellen en in de overeenkomsten zijn inclusief de 
verpakkingen of transportmiddelen nodig om schade te voorkomen in normale 
vervoersomstandigheden tot de plaats van bestemming in de overeenkomst vermeld. 

Geen enkele verpakkings- of behandelingskost zal in rekening worden gebracht tenzij anders 
bepaald. 

De klant koopt geen terugvorderbare verpakking. 

Indien dit anders zou zijn, moet de prijs hiervan op de verzendnota en de factuur worden 
vermeld. 

Elke levering, volledig of gedeeltelijk moet vergezeld zijn van een verzendnota die het 
nummer en de datum van de bestelbon, de kwaliteit en de totale hoeveelheid van de 
geleverde goederen vermeldt. 
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Indien door een levering van goederen meerdere bestellingen worden uitgevoerd, zal de 
leverancier een leveringsnota en een factuur per bestelling opmaken. Tenzij anders vermeld, 
lopen de leveringstermijnen vanaf de datum van de totstandkoming van de overeenkomst. 

De leveringstermijnen moeten strikt worden nageleefd. 

Indien de verkoper de levering niet binnen de vastgestelde leveringstermijn uitvoert of 
volgens de door de overeenkomst vastgestelde voorwaarden, dan is hij verplicht een 
forfaitaire schadevergoeding te betalen die overeenstemt met de som van 1% van de 
waarde van de bestelling per week vertraging, vanaf de vervaldag van de initiële termijn met 
een maximum van 5%. 

De leverancier verbindt zich de klant schriftelijk over elke mogelijke vertraging van de 
levering te verwittigen zodra hij er kennis van heeft alsook over de vereiste verlenging van 
de termijn. 

De klant behoudt zich het recht voor een verlenging toe te staan of de overeenkomst ten 
laste van de leverancier van rechtswege te ontbinden vanaf het ogenblik dat het evident is 
dat de initiële termijn of een uitdrukkelijk verlengde termijn niet meer zal kunnen worden 
nageleefd. 

De leverancier kan enkel op een verlenging beroep doen indien deze schriftelijk werd 
toegestaan. 

Bij ontbinding van de overeenkomst door fout van de leverancier, verbindt deze zich om elke 
betaalde som terug te betalen en bovendien een onherroepelijke schadevergoeding te 
betalen die overeenstemt met 5% van het bedrag van de bestelling zonder afbreuk te doen 
van het recht van de klant tot het terugvorderen van de volledige schadevergoeding en er de 
omvang van op te stellen. 

IV. OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO’S 

De eigendom en risico’s op schade of verlies worden aan de klant overgedragen op het 
ogenblik van de levering, zijnde bij overhandiging aan de medewerkers van de klant op een 
daarvoor vastgestelde plaats, behalve voor leveringen onderworpen aan een 
ontvangstprocedure waar in dit geval de eigendom en het risico enkel op het tijdstip van de 
ontvangst worden overgedragen. 

V. PRIJZEN EN BETALING 

De prijzen of uurtarieven omvatten alle kosten, belastingen, lasten, bijdragen en 
vergoedingen van toepassing voor de levering van goederen en diensten met uitzondering 
van de BTW. De prijzen in de bestelling vermeld en door de leverancier bevestigd zijn vaste 
prijzen. 

Deze prijzen zijn overeengekomen voor franco levering aan huis, op de overeengekomen 
plaats van bestemming ingeklaard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in een schriftelijk 
overeenkomst door onze aankoopdienst opgesteld. 
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De klant behoudt zich het recht voor, in geval van eventuele betaling door hem van een 
voorschot van bijkomende waarborgen, in het bijzonder een bankwaarborg van en ten laste 
van de leverancier, te eisen. 

De facturen zijn netto betaalbaar, 60 dagen einde maand of onder aftrek van 3% 
respectievelijk 2 % korting, naargelang de betaling binnen de 15 of 30 dagen vanaf de 
startdatum van de betalingstermijn plaatsvindt. 

Voor de betalingswijze ligt de keuze uitsluitend bij de klant. 

VI. GARANTIES 

De leverancier zal uitsluitend goederen en diensten leveren die vrij zijn van zichtbare of 
verborgen gebreken en strikt conform de bestelling, de reglementeringen en de wettelijke 
vereisten, in het bijzonder wat de normen voor veiligheid en hygiëne betreft, de normen 
voor preventie van ongevallen, de regels van de kunst en goede praktijken, de technische 
toestand en de normale gebruiksvereisten, de betrouwbaarheid en de levensduur en 
bestemming die de leverancier kent of ten minste zou moeten kennen. 

De geleverde goederen moeten eveneens voldoen aan de voorwaarden en documenten van 
onder meer maar niet beperkend, de bestelling, het lastenboek, plannen, tekeningen, 
beschrijvingen, stalen, specificaties of technische elementen. 

De verpakkingen moeten voor het gebruikte materiaal aan de normen voor recycling 
beantwoorden. 

De leverancier zal, indien het geval zich voordoet, voor de terugname moeten zorgen in het 
kader van nationale of internationale voorschriften met betrekking tot de bescherming van 
het milieu. 

De leverancier garandeert originele of goederen ter vervanging binnen de vermelde 
leveringstijd tegen bijzondere voorwaarden die gelden vanaf de levering. 

De leverancier waarborgt de klant tegen elk gebrek dat voorwerp uitmaakt van de bestelling 
en de oorzaak zou kunnen zijn van zijn functionele ongeschiktheid om aan de gestelde eisen 
te voldoen en zou leiden tot zijn, zelfs gedeeltelijke, onbeschikbaarheid. 

Zonder afbreuk te doen aan strengere maatregelen, zal de leverancier, op zijn kosten, het 
voorwerp van de bestelling voorbereiden, vervangen of opnieuw verpakken, volgens de 
keuze van de klant, en zal hij de klant vrijstellen voor elke schade die hieruit volgt, zonder 
afbreuk te doen van de rechten van de klant op schadeloosstelling voor de reële schade die 
hij heeft ondergaan. 

De herstelling, vervanging of het opnieuw verpakken omvat demontage, transport, 
herstelling, vervanging, montage, testen en inwerkingstelling. 

In geval van herstelling, vervanging of opnieuw verpakken loopt er een nieuwe termijn vanaf 
de inwerkingstelling respectievelijk de uitvoering. 
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In geval van hoogdringendheid of indien de leverancier niet aan zijn garantieverplichtingen 
binnen de gestelde termijn voldoet, heeft de klant het recht om zelf de herstelling of 
vervanging van de goederen of defecte onderdelen op zijn kosten uit te voeren, na hierover 
te hebben verwittigd , en elke andere passende maatregel te treffen om zijn schade te 
verminderen waarvan hij de lasten zal moeten dragen. 

VII. ONDERAANNEMING EN OVERDRACHT 

De leverancier kan enkel de bestelling geheel of gedeeltelijk door derden laten uitvoeren 
indien de klant, nadat hij werd geïnformeerd, er geen bezwaar tegen heeft. De 
onderaanneming gebeurt volledig op het risico van de leverancier en het ontheft hem niet 
van het naleven van zijn verplichtingen die hij ook moet laten gelden ten opzichte van deze 
derden. De leverancier kan deze rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de bestelling 
niet overdragen aan derden zonder het akkoord van de klant. 

VIII. INTELLECTUELLE EIGENDOM 

De leverancier staat in voor het geoorloofd gebruik van de geleverde waren en vrijwaart elke 
actie van derden ten gevolge van inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten met 
betrekking tot goederen en diensten. 

Hij is aansprakelijk ten opzichte van de klant voor elke schade die hieruit voortvloeit met 
inbegrip van de kosten voor juridische bijstand. 

Bovendien verbindt de leverancier zich de goederen en diensten op zijn kosten aan te 
passen of om deze op zijn kosten te vervangen door gelijkwaardige goederen en diensten. 

De leverancier erkent dat de klant gratis gebruiksrecht heeft op alle intellectuele 
eigendommen met betrekking tot de goederen en diensten. 

IX. PRODUCTIE 

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, de kosten veroorzaakt door de productie van de 
te leveren goederen en de noodzakelijke accessoires zoals modellen, stalen, beschrijvingen, 
matrijzen, hulpmiddelen, mallen, tekeningen, enz. alsook het onderhoud en de vernieuwing 
van deze accessoires zijn niet ten laste van de klant. 

De leverancier draagt alleen het risico voor verlies of beschadiging van de 
productiemiddelen. 

X. INFORMATIE VAN COMMERCIËLE OF TECHNISCHE AARD 

Elke informatie van commerciële of technische aard door de klant aan de leverancier 
vermeld of waarvan de leverancier kennis heeft bij de uitvoering van de bestelling blijft 
exclusief eigendom van de klant. 

De leverancier zal deze enkel in het kader van de bestelling gebruiken en ze na uitvoering 
van de bestelling aan de klant terugbezorgen. 
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De leverancier verbindt er zich toe zijn informatie strikt confidentieel te houden en deze 
onder de meest strikte commerciële geheimhouding te behandelen. 

XI. AANSPRAKELIJKHEDEN EN VERZEKERINGEN 

De leverancier is aansprakelijk ten opzichte van de klant voor schade van eender welke aard 
die de klant heeft geleden ten gevolge van het niet naleven van zijn verplichtingen. In dit 
opzicht zal de leverancier de klant ook waarborgen tegen elk verhaal van derden. 

Zonder afbreuk aan strengere voorschriften, onderschrijft de leverancier een 
verzekeringspolis “ burgerlijke aansprakelijkheid uitbating” die de financiële gevolgen dekt 
van zijn burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden voor elke schade van eender welke 
aard. 

De verzekeringspolissen moeten ten laatste op het ogenblik van de levering van kracht zijn 
en ononderbroken tot minstens zes maand nadien van kracht blijven alsook afstand van 
verhaal ten gunste van de klant inhouden. 

XII. OVERMACHT 

De leverancier moet onmiddellijk elk geval van overmacht dat de stipte uitvoering van zijn 
verbintenissen in het gedrang brengt, ter kennis brengen. 

De overmacht zal de uitvoering van de verplichtingen van de partijen opschorten. 

Indien door overmacht de uitvoering van het contract meer dan een week vertraging heeft, 
heeft de klant het recht het contract zonder schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk op te 
zeggen en de terugbetaling te eisen van de betaalde voorschotten in de mate deze het 
voordeel afgetrokken van de gedeeltelijke uitvoering, overschrijden. 

XIII. DUUR-OPSCHORTING-RESOLUTIE 

De opdracht voor levering van goederen en diensten wordt geacht voor onbepaalde tijd te 
zijn afgesloten, tenzij de duurtijd in de bestelling uitdrukkelijk werd bepaald. 

Elke partij heeft het recht tot beëindiging van de overeenkomst afgesloten voor onbepaalde 
tijd op de datum van de verjaardag van deze laatste, mits ze minstens één maand voor deze 
datum aan de andere partij wordt opgezegd. 

De klant heeft het recht de uitvoering van het contract op te schorten of éénzijdig en van 
rechtswege de bestelling geheel of gedeeltelijk te beëindigen, mits vergoeding van de 
redelijke kosten die hieruit rechtstreeks voortvloeien. 

De klant is echter niet tot vergoeding gehouden als de opschorting of de ontbinding een 
gevolg is van het niet naleven van de verbintenissen door de leverancier, een toestand van 
staking van betalingen of indien zijn krediet dubieus is. 
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Als afdoend bewijs van deze situatie zal worden beschouwd: het protest van een 
geaccepteerde wissel of een aanvraag voor concordaat, gerechtelijk of in der minne. 

XIV. PLAATS VAN UITVOERING VAN DE VERBINTENISSEN 

De zetel van de klant wordt aanzien als de plaats van uitvoering van alle contractuele 
verbintenissen ongeacht de plaats van levering of betaling. 

XV. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID 

Het Belgisch recht is van toepassing met uitzondering van de regels die voortvloeien uit het 
Weens Koopverdrag inzake internationale koop- en verkoopovereenkomsten. 

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van NIJVEL zijn uitsluitend bevoegd om 
geschillen te beslechten inzake de vorming, uitvoering, interpretatie, ontbinding, resolutie, 
de nasleep en de gevolgen van een overeenkomst alsook de uitvoering en interpretatie van 
deze algemene voorwaarden. 

In het kader van deze bepaling voor toekenning van de bevoegdheid, erkent de leverancier 
dat de klant het recht heeft hem te dagvaarden voor de rechtbanken van de plaats waar de 
sociale zetel van de klant is gevestigd. 


