
ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN 
 
1. BESTELLINGEN 
De bestelling is onderworpen aan onze algemene aankoopvoorwaarden die steeds voorrang hebben op de 
algemene voorwaarden van de leverancier/onderaannemer. Alle andersluidende bepalingen zijn nietig, tenzij zij 
uitdrukkelijk in een geschrift werden aanvaard door de A.A.. De simpele uitvoering (geheel en/of gedeeltelijk) van 
deze bestelling impliceert de aanvaarding van deze aankoopvoorwaarden. 
 
2. LEVERINGSTERMIJNEN 
Het overeengekomen tijdstip van levering is een essentieel onderdeel van de overeenkomst en te beschouwen als 
een resultaatsverbintenis van de leverancier/onderaannemer. Indien de leveringstermijn niet nageleefd wordt, 
brengt dit van rechtswege de verbreking van het contract met zich mee ten laste van de leveran-
cier/onderaannemer, zonder enige vergoeding voor deze laatste. In dat geval is de leverancier/onderaannemer 
verplicht de door de A.A. geleden schade te vergoeden.  
 
3 LEVERINGEN 
De leverancier/onderaannemer verbindt er zich toe alle wettelijke, conventionele en reglementaire bepalingen die 
van toepassing zijn na te leven of desgevallend te doen naleven. 
Hij verklaart onder meer, voor zover de huidige bestelling het vervoer van goederen over de weg bevat, dat hij 
voldoet aan de voorwaarden gesteld bij de wet van15/07/2013 en verbindt er zich toe de bepalingen ervan na te 
leven. In geval van verzuim waarborgt de leverancier/onderaannemer de A.A. de vergoeding van de schade die 
deze laatste zou kunnen ondervinden ten gevolge van de fout van de leverancier/onderaannemer. 
 
4. AANVAARDINGEN 
De aanvaarding van de leveringen, van de werken en van de factuur zullen slechts blijken uit ons uitdrukkelijk 
schriftelijk akkoord. Geen enkele stilzwijgende aanvaarding zal kunnen ingeroepen worden. De aanvaarding dekt 
enkel de zichtbare gebreken, doch geenszins de verborgen gebreken. 
 
5. FACTURATIE 
De als dusdanig aangeduide gegevens, vermeld op de bestelbon, moeten op de factuur vermeld worden. Bij iedere 
factuur moet zowel bestelbon als afleveringsbon gevoegd worden. In het geval dat één van de voorgaande 
vereisten ontbreekt of in het geval de factuur het voorwerp uitmaakt van een materiële vergissing, zal deze door 
onze diensten teruggestuurd worden ter rectificatie. 
 
6. BETALINGEN 
Betaling zal gebeuren 60 dagen einde maand na ontvangst van de correcte factuur, zoals beschreven sub. 5. 
Wij houden ons het recht voor om op de vervaldag het bedrag van de factuur te regelen met wissel van 90 
(negentig) dagen. In dit geval zijn de discontokosten te onzen laste. 
Betaling door de A.A. houdt op geen enkele wijze enig afstand van recht in. 
 
7. PRIJSSCHOMMELINGEN 
De vermelde prijzen zijn vast en onveranderlijk tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Zij omvatten 
alle taksen van welke aard ook met uitzondering van de BTW. 
 
8. VERANTWOORDELIJKHEDEN 
De onderaannemer/leverancier waarborgt de opgelegde vereisten en neemt voor deze werken dezelfde verant-
woordelijkheden op zich als die welke op ons wegen ten overstaan van de bouwheer. 
 
9. UITVOERING 
De uitvoering geschiedt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de leverancier/onderaannemer. Bij het in 
gebreke blijven van de onderaannemer/leverancier (vertraging, slechte uitvoering, overtreding van zijn verplich-
tingen op de wetgeving op de koppelbazen, verlies van registratie, …) laat deze laatste ons toe - na het versturen 
van een gedurende drie werkdagen zonder gevolg gebleven aangetekend schrijven - de werken uit te voeren of te 
laten uitvoeren, op kosten en risico’s van de onderaannemer/leverancier en dit onverminderd ons recht op 
schadevergoeding, boete en intresten of verbreking van het contract. 
 
10. BEVOEGDHEID 
Huidige bestelling is onderworpen aan het Belgisch recht. 
Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd. 


