DE ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN VAN VYNOVA Belgium NV
1. Definities
Aankoper: VYNOVA Belgium NV met maatschappelijke zetel in B-3980
Tessenderlo, Heilig Hartlaan 21, RPR Antwerpen afd. Hasselt, BTW
nummer BE 0415.505.042.
Producten: producten, installaties en/of diensten van welke aard
ook.
Verkoper: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon waarvan
Aankoper Producten koopt of van plan is te kopen.
2. Toepassingsgebied
1. Deze aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle
bestellingen, overeenkomsten en opdrachten waarbij Aankoper
Producten koopt of verwerft van Verkoper ("Bestelling" of
"Overeenkomst").
2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze aankoopvoorwaarden
zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
3. De toepassing van eventuele leverings- of andere voorwaarden
van Verkoper wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij
anders schriftelijk overeengekomen.
3. Bestellingen
1. Elke levering dient het voorwerp uit te maken van een
schriftelijke Bestelling uitgaande van Aankoper.
2. Bij gebreke aan schriftelijke bevestiging van de Bestelling
door de Verkoper aan de aankoopvoorwaarden van Aankoper binnen
de 8 kalenderdagen na het plaatsen van de geschreven Bestelling,
zal de Bestelling beschouwd worden als stilzwijgend
geaccepteerd.
3. Elke Bestelling kan door Aankoper na schriftelijke
kennisgeving aan de Verkoper worden ingetrokken, met
onmiddellijk gevolg en zonder aanleiding te geven tot enige
schadevergoeding door Aankoper, tenzij deze Bestelling reeds
volledig door de Verkoper geaccepteerd werd.
4. De aanvaarding van de Bestelling houdt een aanvaarding in van
alle aankoopvoorwaarden, zowel de algemene als de bijzondere
vermeld in de Bestelling.
4. Leveringen
1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, worden alle
bestellingen geleverd DDP (overeenkomstig de meest recente
versie van de Incoterms uitgegeven door de Internationale Kamer
van Koophandel) op de wijze, het tijdstip en de plaats zoals
aangegeven in de Bestelling.
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2. Leveringen voor het magazijn kunnen slechts aanvaard worden
tijdens de openingsuren van het magazijn zoals vermeld op de
voorzijde van de Bestelling.
3. Leveringen dienen voorafgegaan te worden of vergezeld te zijn
van een vrachtbrief, verzendnota of afleveringsbon. Het
bestelnummer en de referenties van de Producten moeten op alle
documenten vermeld worden. Zonder deze referenties kunnen de
Producten geweigerd worden.
4. Aankoper kan niet worden verplicht een gedeeltelijke levering
te aanvaarden , tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5. Vergoeding voor te late levering
De leveringsdatum die op de Bestelling is vermeld, is bindend.
De Verkoper zal voor elke volle week, waarmee de
leveringstermijn wordt overschreden, een vergoeding verschuldigd
zijn ten bedrage van 0,5% van de koopprijs met een maximum van
10% van de totale waarde van de Bestelling, onverminderd het
recht van Aankoper op een aanvullende schadevergoeding voor alle
reëel geleden schade en onverminderd het recht van Aankoper om
de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
6. Eigendomsoverdracht
De eigendom van de Producten gaat over op Aankoper op het moment
van de levering.
7. Garantie
1. De Verkoper waarborgt dat alle geleverde Producten
a. in overeenstemming zijn met de in de Bestelling vermelde
specificaties,
b. voldoen aan alle ten tijde van de levering geldende
wettelijke eisen, richtlijnen en overheidsvoorschriften, alsmede
aan de algemeen in de branche erkende normen en technische
standaarden en de stand van de techniek,
c. voorzien zijn van de noodzakelijke duidelijke instructies,
veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen,
d. geschikt zijn voor het doel waarvoor ze bestemd zijn
e. en vrij zijn van gebreken.
De door Aankoper verstrekte gegevens zoals bedoeld onder 1a
ontslaan Verkoper niet van zijn verantwoordelijkheid ten aanzien
van de goede kwaliteit van de levering.
2. Zijn de Producten aangetast door een gebrek, dan heeft
Aankoper de keuze tussen herstelling, vervanging van de
Producten door andere van dezelfde soort en hetzelfde type, een
prijsvermindering of de ontbinding van de Overeenkomst,
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onverminderd het recht van Aankoper op schadevergoeding voor
alle door het gebrek veroorzaakte schade.
. Voor Producten die hersteld of vervangen kunnen worden geldt,
tenzij anders schriftelijk overeengekomen, een waarborg van 18
maanden na levering. Ieder Product of onderdeel ervan dat een
defect of gebrek vertoont, zal gedurende deze waarborgperiode
gratis, zowel wat betreft lonen als materiaal, vervangen of
hersteld worden, en dit onmiddellijk na ingebrekestelling. De
aldus vervangen of herstelde Producten en/of onderdelen zullen
op hun beurt weer van een waarborg van 12 maanden genieten,
zonder dat de totale duur van de waarborg minder dan 18 maanden
mag bedragen, onverminderd het recht van Aankoper op
schadevergoeding.
4. Aankoper zal Verkoper schriftelijk in kennis stellen van elk
gebrek aan de geleverde Producten zodra deze ontdekt worden.
8. Wijzigingen aan de Producten
1. Verkoper zal Aankoper schriftelijk in kennis stellen van elke
verandering of wijziging betreffende de samenstelling van de
gebruikte materialen of het ontwerp. Elke dergelijke verandering
of wijziging is onderworpen aan de schriftelijke goedkeuring van
Aankoper.
2. Indien de opdracht tot fabricatie door "de leverancier bij
wie VYNOVA prijs vraagt" (verder "De Leverancier") zal worden
uitbesteed, dient de Leverancier daarvoor voorafgaandelijk
schriftelijk de goedkeuring te vragen aan VYNOVA en moet VYNOVA
deze goedkeuring schriftelijk bevestigen.
3. Indien De Leverancier de opdracht tot fabricatie zou
uitbesteden zónder de voorafgaandelijke schriftelijke
goedkeuring van VYNOVA, behoudt VYNOVA zich het recht voor om de
goederen te weigeren bij levering, zonder enige vergoeding of
schadeloosstelling verschuldigd te zijn aan De Leverancier.
9. Verzekering
1. Verkoper verbindt er zich toe zijn bedrijfsaansprakelijkheid
en zijn productaansprakelijkheid te verzekeren voor een bedrag
van minimum 10 MIO EUR bij een erkende verzekeringsmaatschappij.
Op verzoek van Aankoper legt Verkoper een verzekeringsattest
voor.
2. Voor zover Verkoper diensten levert op de terreinen van
Aankoper, zal hij ook een arbeidsongevallenverzekering afsluiten
voor zijn werknemers en hierin een afstand van verhaal laten
betekenen ten aanzien van Aankoper. Op vraag van Aankoper legt
Verkoper een verzekeringsattest voor. Bij gebreke aan
schriftelijk akkoord van de arbeidsongevallenverzekeraar van
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deze afstand van verhaal zal Verkoper Aankoper vrijwaren tegen
elke aanspraak welke hieruit zou voortvloeien tegen Aankoper.
10. Betaling en betalingsvoorwaarden
10.1. Facturatie zal pas plaatsvinden na volledige levering.
10.2. Betaling zal plaatsvinden 60 dagen einde maand na
ontvangst van de factuur, indien aan alle voorwaarden vermeld op
de Bestelling voldaan is, de factuur voldoet aan alle wettelijke
vereisten en minstens volgende vermeldingen bevat: het
bestelnummer of referenties naar het bestelnummer, en
referenties naar de Producten.
10.3. Aankoper behoudt zich het recht voor om de prijs van de
Producten te compenseren tegen eender welk bedrag dat de
Verkoper verschuldigd is, wat ook de reden of aard hiervan is,
inclusief forfaitaire schadevergoedingen en/of klachten m.b.t.
de kwaliteit.
11. Geheimhouding
Verkoper is er toe gehouden geen vertrouwelijke informatie van
Aankoper te gebruiken of mee te delen aan derden, tenzij dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de Bestelling en op
voorwaarde dat deze derden zich eveneens tot geheimhouding
verbinden.
12. Intellectuele eigendom
12.1. Alle tekeningen, standaarden, richtlijnen,
analysemethoden, recepten en andere documenten die door Aankoper
aan de Verkoper worden overgemaakt voor het produceren van de te
leveren Producten, evenals alle documenten die op expliciete
instructie van Aankoper door de Verkoper worden opgemaakt,
zullen ten alle tijde eigendom blijven van Aankoper en zullen
door de Verkoper niet voor enig ander doel gebruikt,
gereproduceerd of beschikbaar worden gemaakt voor derden. De
verkoper zal deze documenten en alle kopieën ervan op eerste
verzoek aan Aankoper teruggeven. Aankoper behoudt het
intellectueel eigendomsrecht op alle documenten die hij aan de
Verkoper overmaakt.
12.2. Verkoper verklaart dat de levering geen inbreuk uitmaakt
op rechten van intellectuele eigendom van derden en het gebruik
ervan ook anderszins niet onrechtmatig is jegens derden en
vrijwaart Aankoper tegen alle aanspraken in deze, onverminderd
het recht van Aankoper om schadevergoeding te vorderen.
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13. Overmacht
Zowel Aankoper als Verkoper behouden zich het recht voor om hun
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten tot
de reden heeft opgehouden te bestaan,
indien de uitvoering onmogelijk geworden is om redenen
onafhankelijk van hun wil, met inbegrip van maar niet beperkt
tot staking, lockout, bedrijfsbezetting, arbeidsconflicten,
geheel of gedeeltelijke stopzetting van bedrijvigheid wegens een
administratieve maatregel.
Indien zulke toestand langer duurt dan 3 maanden, heeft elk van
de Partijen het recht de Overeenkomst op te zeggen.
In ieder geval kunnen ziekte of ongeschiktheid van
personeelsleden of derden, vertragingen veroorzaakt door
leveranciers en materiaalschaarste niet beschouwd worden als
Overmacht.
14. Beëindiging
Aankoper is gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk geheel of
gedeeltelijk te verbreken zonder rechterlijke tussenkomst en
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, zonder
afbreuk te doen aan zijn overige rechten :
a. ingeval van faillissement, gerechtelijk akkoord of andere
betalingsmoeilijkheden van de Verkoper of
b. indien de Verkoper enige verplichting uit de Overeenkomst
niet nakomt en hij dat verzuim niet binnen veertien (14) dagen
na ingebrekestelling door Aankoper heeft hersteld.
15. ISO 50001/ISO 14001 Certificaat
Bij de aankoop van energiediensten of producten en apparaten die
invloed op het significante energieverbruik of impact op milieu
hebben of kunnen hebben, zal de aankoop deels worden geëvalueerd
op basis van de energie- en milieuprestaties.
16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Elke Overeenkomst tussen Aankoper en de Verkoper wordt
uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting
van de toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980.
Alle vorderingen of geschillen die er uit voortvloeien of ermee
verband houden, vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken
van Hasselt.
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