
ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN                                                    
 
1 - Algemene bepalingen 
Onderhavige inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de koop van alle producten, grondstoffen, goederen, installaties, 
machines en diensten van welke aard en omvang ook en wat het onderwerp en de verstrekte beschrijving van de bestelling ook 
is (soort bestelling, transactie, offerte, overeenkomst), waarbij bedoelde inkoopvoorwaarden slechts gewijzigd kunnen worden 
na schriftelijke en expliciete toestemming, ondertekend door de Koper en de Verkoper. Bij ontbreken van een dergelijk 
document kan van bedoelde voorwaarden die rechtens deel uitmaken van de verkoopovereenkomst, op geen enkele wijze 
worden afgeweken. 
Ongeacht het recht dat van toepassing is op de overeenkomst worden in enig ander document vermelde bepalingen, waarin 
niet uitdrukkelijk schriftelijk instemming wordt verleend door koper en die strijdig of onverenigbaar zijn met onderhavige 
inkoopvoorwaarden, als niet geschreven beschouwd en zal niet worden uitgevoerd. 
Onder Koper wordt verstaan de specifieke entiteit die behoort tot de Bel Groep en die genoemd wordt op de bestelling, waarbij 
begrepen is dat niets hierin verplichtingen oplegt aan het moederbedrijf of dochterondernemingen van Koper. 
Onder Verkoper, leverancier of prestatieplichtige wordt verstaan een persoon of een wettelijke entiteit (inclusief erfgenamen, 
opvolgers, contractors en agenten) die door de Koper is gekozen om de bestelling uit te voeren. Onder Producten wordt 
verstaan producten, goederen, installaties, faciliteiten, proefmodellen of prototypes. Onder Diensten wordt verstaan het leveren 
van prestaties van welke aard ook, inclusief de gerelateerde documenten. 
2 - Bestellingen 
Voor bestellingen die door de Koper worden geplaatst door middel van een speciaal formulier of op enige andere schriftelijke 
manier, dient de verkoper binnen de termijn die is aangegeven op de bestelling een ondertekende orderbevestiging af te 
geven. Indien er op de orderbevestiging geen voorbehoud is gemaakt, wordt de verkoop geacht tot stand te zijn gekomen 
onder de voorwaarden die vastgelegd zijn bij de bestelling. Bij het ontbreken van een antwoord van de Verkoper binnen de 
vastgestelde termijn, wordt de bestelling geacht te zijn geaccepteerd en de verkoop tot stand te zijn gekomen onder de 
vastgelegde voorwaarden. 
3 - Algemene verplichtingen van de Verkoper 
De Verkoper is verplicht producten en/of prestaties te leveren overeenkomstig (I) de specificaties en/of de kwantitatieve of 
kwalitatieve prestaties genoemd op de bestelling of in het bestek, (II) de professionele normen, (III) de technische regels, (IV) 
en tevens overeenkomstig de wettelijke of reglementaire voorschriften die van toepassing zijn. 
De Verkoper heeft in de hoedanigheid van deskundige een adviserende taak ten opzichte van de Koper en hij is verplicht zijn 
vakkennis te gebruiken en de benodigde middelen in te zetten om het resultaat te bereiken dat genoemd wordt in de 
overeenkomst. De Verkoper dient producten en/of prestaties te leveren zonder gebreken en overeenkomstig de eisen, 
behoeften en specifieke beschrijvingen die door de Koper kenbaar zijn gemaakt. 
De Verkoper levert aan de Koper alle gedetailleerde tekeningen, schema's, instructies, beschrijvingen en berekeningen, 
controles, conformiteits- en kwaliteitscertificaten, evenals alle overige voor de producten vereiste documenten. 
4 - Duurzame ontwikkeling - Verplichtingen van beide partijen 
De Koper dient duurzame ontwikkeling na te streven en is hiertoe een aantal verplichtingen aangegaan. 
De Koper heeft de United Nations Global Compact die gericht is op het naleven van de fundamentele beginselen met 
betrekking tot mensenrechten, arbeidsomstandigheden en het milieu ondertekend. 
De Koper streeft ernaar (I) verantwoord te handelen in zijn handelspraktijken en omgang met de leveranciers, (II) verantwoorde 
inkooppraktijken te ontwikkelen met het oog op de naleving van de fundamentele rechten en de bescherming van het milieu en 
(III) verantwoorde inkoopcriteria na te streven op al zijn markten. 
De Koper stemt ermee in om de vermelde beginselen na te leven in de contractuele relatie met de Verkoper, die met name 
gebaseerd is op integriteit en wederzijds respect, en stemt ermee in om de Verkoper zo veel mogelijk in deze aanpak te 
ondersteunen. 
De Verkoper stemt ermee in om de vermelde beginselen na te leven en tevens om alle vereiste middelen in te zetten om ervoor 
te zorgen dat hijzelf of zijn onderaannemers de geldende wetgeving naleven, de gezond- en veiligheid van werknemers 
beschermen, in overeenstemming met de ethische gedragsregels bij de omgang met klanten en leveranciers, en het milieu 
beschermen. 
De Verkoper stemt in met het bezoek op ad hoc basis van auditors die door de Koper zijn aangesteld en die verantwoordelijk 
zijn voor het verifiëren van de goede naleving van de in onderhavig artikel vermelde verplichtingen. 
5 - Overdracht en onderaanneming 
De Verkoper kan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper de overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk 
overdragen, noch de gehele of gedeeltelijke uitvoering in onderaanneming uitbesteden. 
Tegenover de Koper blijft de Verkoper volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen. 
6 - Geheimhouding - Intellectueel en industrieel eigendom 
6.1 Geheimhouding 
De Verkoper is verplicht alle documenten en informatie die hem tijdens de uitvoering van de bestelling of de overeenkomst 
schriftelijk of mondeling door de Koper zijn meegedeeld vertrouwelijk te behandelen en genoemde documenten en informatie 
niet bekend te (doen) maken aan andere natuurlijke of rechtspersonen. 
Na uitvoering van de overeenkomst dient de Verkoper op verzoek van de Koper alle documenten terug te geven die aan hem 
zijn overgedragen in het kader van de onderhavige overeenkomst. 
 De Koper is tevens verplicht het vertrouwelijke karakter van de overeenkomst in acht te nemen. Zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de Koper mag de Verkoper de naam of de merken van de Koper niet bij wijze van referentie 
gebruiken in reclame- of publicitaire uitingen die verband houden met de activiteiten van de Verkoper. 
6.2 Intellectueel en industrieel eigendom 
Elke partij behoudt alle eigendomsrechten (recht op octrooien, merken, modellen, tekeningen, documentatie) die gebruikt zijn 
door of nodig waren voor de andere partij tijdens de uitvoering van de overeenkomst. 
Alle werken, informatie, resultaten, knowhow, methodes, technieken, producten, tekeningen, documentatie met of zonder 
octrooi die verkregen zijn in het kader van de uitvoering van een bestelling, behoren tot het exclusieve eigendom van de Koper. 
Industriële en intellectuele eigendomsrechten die dus mogelijk ontstaan tijdens de uitvoering van een bestelling, behoren toe 
aan de Koper. 
De Verkoper vrijwaart de Koper tegen klachten of rechtsvorderingen wegens oneerlijke concurrentie of inbreuk met betrekking 
tot industriële of intellectuele eigendomsrechten op geleverde goederen en producten of de prestaties die zijn geleverd uit 
hoofde van de bestelling of met betrekking tot goederen, producten of prestaties die ingezet zijn tijdens de uitvoering van de 
bestelling. 
De verkoper is verplicht de Koper schadeloos te stellen voor directe of indirecte materiële of immateriële schade en alle kosten 
met betrekking tot deze verrichtingen zijn voor zijn rekening, inclusief juridische kosten voortvloeiend uit claims of juridische 
acties. 
7 - Aflevering / Acceptatie 
7.1 Aflevering 
Onder aflevering wordt verstaan dat de Koper of de aangewezen geadresseerde de afleveringsbon ondertekent, ten bewijze 
van de aanwezigheid, op de locatie die vermeld is op de bestelling, van de gekochte goederen en producten, overeenkomstig 
de bestelling en binnen de termijn die vastgesteld is op de bestelbon of in de planning voor de uitvoering van de overeenkomst. 
Bij elke aflevering dient de Verkoper onmiddellijk de originele vrachtbrief op te sturen naar de Koper of naar de geadresseerde 
die aangewezen is bij de bestelling. 
Indien de Verkoper verantwoordelijk is voor het vervoer van de benodigdheden en/of de goederen die het onderwerp vormen 
van de bestelling, draagt deze voor eigen rekening en risico zorg voor het vervoer tot aan de plaats van aflevering, die vermeld 
is op de bestelling. Behoudens andersluidende bepalingen neemt de Verkoper alle kosten en risico's voor zijn rekening tot aan 
de plaats van aflevering die vastgelegd is op de bestelling. De Koper neemt slechts de kosten en risico's voor zijn rekening van 
de losactiviteiten, van de uitvoering van de douaneformaliteiten in verband met de import en zo nodig van de importrechten en -
heffingen. 
De Verkoper stemt ermee in verantwoordelijk te zijn, op eigen risico en kosten, voor alle klachten of het instellen van 
rechtsvorderingen tegen de transporteur, die de Verkoper of Koper nodig achten. 
Niettegenstaande hetgeen bepaald is in de vorige alinea is de Verkoper in het geval van averij, geheel of gedeeltelijk verlies 
tijdens het laden of het vervoer, naar keuze van de Koper en binnen de termijn die door de Koper wordt vastgelegd, verplicht 
om een volledige schadevergoeding te geven voor het verlies, of de goederen en producten die schade hebben opgelopen of 
geheel of gedeeltelijk verloren zijn gegaan, te vervangen door identieke goederen en producten. 
7.2 Acceptatie 
Onder acceptatie wordt verstaan acceptatie met of zonder voorbehoud van het geleverde materiaal en/of de prestaties die het 
onderwerp vormen van de bestelling, op de locaties die vastgesteld zijn op de bestelbon of in de overeenkomst. 
Het ontbreken van voorbehoud tegenover de transporteur geldt als acceptatie van de hoeveelheid geleverde vrachtstukken en 
pallets, maar niet als acceptatie van de hoeveelheid en de kwaliteit van de geleverde goederen en producten. 
In elk geval beschikken de Koper of de aangewezen geadresseerde wat de bestelling betreft, na het tekenen van de 
afleveringsbon over een termijn van drie (3) dagen om voorbehoud of klachten wegens schade en/of gedeeltelijk verlies 
kenbaar te maken bij de gemachtigde diensten van de Verkoper. 
De controle van de conformiteit van de diensten, producten of handelswaar met de specificaties die vastgesteld zijn op de 
bestelling, wordt uitgevoerd overeenkomstig de procedure die overeengekomen is tussen de Koper en de Verkoper. Aan het 
einde van de controleprocedure wordt een afnameprotocol opgesteld waarin het eventuele voorbehoud wordt opgenomen. In 
het geval van voorbehoud door de Koper wordt een redelijke termijn afgesproken voor het herstel door de Verkoper van de 
geconstateerde gebreken. 
Bij het ontbreken van voorbehoud of na het opheffen van voorbehoud binnen de vastgestelde termijnen, wordt na afstemming 
tussen de Koper en Verkoper de acceptatie uitgesproken. 
Indien aan het einde van de overeengekomen termijn sprake is van een non-conformiteit of het nog steeds bestaan van een 
voorbehoud dat is geuit vanwege een non-conformiteit, of als de geconstateerde gebreken niet zijn hersteld, kan de Koper 
besluiten de prestaties, producten en handelswaar af te wijzen. 
In dat geval worden de prestaties, producten en handelswaar door de Verkoper voor eigen rekening teruggenomen, 
onverminderd het opleggen van boetes wegens tijdslimietoverschrijding en/of toepassing van de ontbindingsvoorwaarde van de 
overeenkomst. 

8 - Tijdsschema - Tijdslimietoverschrijding 
De leveringstermijnen vastgesteld op de bestelling zijn dwingend en vormen voor de Koper een bepalend element van de 
overeenkomst. 
Behoudens andersluidende bepalingen opgenomen op de bestelling, leidt elke laattijdige levering tot het opleggen van boetes 
voor tijdslimietoverschrijding, in overeenstemming met de bepalingen op de bestelbon of in het bestek. Bij het ontbreken van 
bepalingen op de bestelling worden deze boetes vastgesteld op 1% van het totale bedrag van de bestelling exclusief BTW of 
andere belastingen (hierna te noemen Belastingen), per week van overschrijding, met een maximum van 10% van het 
totaalbedrag van de bestelling en onverminderd de bepalingen van de overeenkomst met betrekking tot het recht van de Koper 
op schadevergoeding indien de Verkoper nalaat om de bestelling geheel of gedeeltelijk tijdig uit te voeren en/of het recht van 
beëindiging van de overeenkomst door de Koper. 
9 - Prijs 
De op de bestelling opgenomen prijzen zijn vaste, definitieve en niet herzienbare prijzen die slechts gewijzigd kunnen worden 
middels een aanhangsel dat door de twee partijen is getekend. In de prijzen zijn alle kosten opgenomen voor vervaardiging, 
emballage, verpakking, lading, vervoer en lossen. De prijzen zijn exclusief belastingen behalve wanneer anders vermeld. Alle 
kosten met betrekking tot mogelijk verschuldigde rechten, heffingen, inhoudingen en bijdragen zijn voor rekening van de 
Verkoper. 
10 - Facturering / Betalingsvoorwaarden 
De Koper verricht de betalingen na indiening door de Verkoper van een factuur waarin alle wettelijke vermeldingen zijn 
opgenomen, evenals de referenties van de bestelling. 
De betalingsvoorwaarden worden opgenomen op de bestelbon. Bij ontstentenis is de betalingstermijn zestig dagen na 
verzending van de factuur, tenzij anderszins is vastgelegd in geldende regelgeving. 
In geen geval kunnen de verschuldigde bedragen worden opgeëist indien de bestelling niet is geleverd. 
In het mogelijke geval van op de bestelling of in het bestek bedongen inhouding, is de inhouding niet lager dan 5% van het 
totale bedrag van de bestelling. De inhouding wordt door de Koper betaald na opheffing van de daarvoor in de overeenkomst 
bedoelde opschortende voorwaarden. 
Overschrijding van de betalingstermijn leidt rechtens tot de verplichting om de Verkoper een rente te betalen voor 
tijdslimietoverschrijding berekend op basis van de geldende wettelijke rente, vanaf de datum van verzending van een 
onbetwiste factuur en gerekend vanaf de dag volgend op de geplande opeisbare dag tot aan de effectieve en totale betaling op 
de rekening van de Verkoper. 
11 - Conformiteit / garantie 
De ondertekening van een afleveringsbon of de betaling van alle of een gedeelte van de facturen, leidt in geen geval tot 
acceptatie van de geleverde producten of de uitgevoerde prestaties en houdt niet in dat de Koper afziet van gebruikmaking van 
alle juridische of overeenkomstige middelen voor het leveren van producten die overeenkomen met de bestelling. Behalve de 
wettelijke garantie garandeert de verkoper dat de producten verhandelbaar en geschikt voor het doel zijn. De Verkoper 
vrijwaart de Koper tegen elke schade of non-conformiteit die nadelige gevolgen heeft voor alle of voor een gedeelte van de 
producten of prestaties. Gedurende de garantieperiode vervangt de Verkoper op eerste verzoek van de Koper alle beschadigde 
producten of brengt de Verkoper de veranderingen en bijstellingen aan, of levert hij de extra prestaties die nodig zijn om de 
producten of diensten in overeenstemming te brengen met de overeenkomst of de bestelling. Alle reparatie-, demontage- en 
montage-, vervangings- en emballagekosten zijn voor rekening van de Verkoper, evenals de prestaties en verplaatsings- of 
transportkosten die daarmee samenhangen. Alle producten, gerepareerde of vervangen elementen zijn zelf ook gegarandeerd 
gedurende dezelfde periode en onder de voorwaarden die oorspronkelijk contractueel zijn overeengekomen. 
12 - Overdracht van de risico's en van het eigendom 
Behoudens andersluidende bepaling in de bestelling of de overeenkomst: 
- is de Verkoper bij binnenlandse overeenkomsten tot aan de afleveringsplaats die opgenomen is in de bestelling, 
verantwoordelijk voor het risico dat verbonden is aan de producten 
- geschiedt bij internationale overeenkomsten op basis van de incoterms ICC die tussen de partijen zijn overeengekomen, de 
overdracht van de risico's op de afleveringsplaats die opgenomen is in de bestelling of de overeenkomst 
Het eigendom van de producten of handelswaar wordt bij de aflevering overgedragen op de plaats die opgenomen is in de 
bestelling of de overeenkomst. De Verkoper doet afstand van enige bepalingen van voorbehoud met betrekking tot het 
eigendom en garandeert dat zijn keten van leveranciers en onderaannemers er op dezelfde wijze van afziet. 
13 - Verzekeringen - Aansprakelijkheid - Schadeloosstelling 
13.1- Verzekeringen 
De Verkoper neemt de financiële gevolgen voor zijn rekening van zijn mogelijke aansprakelijkheid in het kader of tijdens de 
uitvoering van zijn diensten, geleverd materiaal en/of vervaardiging of levering van producten of handelswaar, waarbij dit 
eveneens geldt voor zijn aansprakelijkheid voor mogelijke onderaannemers en/of personen waar hij verantwoordelijk voor is. 
De Verkoper is tegenover de Koper en derden aansprakelijk voor alle financiële gevolgen van schade of verlies van welke aard 
dan ook, met name lichamelijke, materiële en immateriële schade, tevens tijdens de montage en de ingebruikname. 
De Verkoper is te dien einde verplicht bij een toonaangevende en met name solvabele verzekeringsmaatschappij een 
verzekering af te sluiten die van kracht is tijdens de looptijd van de overeenkomst en de garantieperiode. Deze verzekering 
dient ter dekking van zijn civiele aansprakelijkheid tegenover de Verkoper en derden voor schade aan personen en voor 
materiële of immateriële schade. De Verkoper dient in staat te zijn op verzoek van de Koper direct een verklaring van de 
verzekering te overleggen. 
13.2 - Aansprakelijkheid en schadeloosstelling 
De Verkoper zal de Koper schadeloos stellen en beschermen tegen alle schade, claims en verliezen (waaronder kosten en 
uitgaven voor het verlies van eigendom of schade of letsel of de dood) die de Koper of derden leiden als gevolg, direct of 
indirect, van de uitvoering of niet-uitvoering door de Verkoper van zijn verplichtingen en tevens voor schade, verliezen, eisen 
van enige aard en soort aansprakelijkheid (waaronder onbeperkt advocaatkosten, expertisekosten of enige opgelopen 
uitgaven) als gevolg van het gebruik van de producten na aflevering of van producten die deel uitmaken van goederen of 
uitrusting. 
De verkoper moet de koper tevens schadeloos stellen en vrijwaren voor gebrekkige emballage en voor schade of verlies tijdens 
het vervoer en hij dient voor eigen rekening de producten te vervangen of te herstellen. 
Gedurende de uitvoering van zijn prestaties op locatie bij de Koper, is de Verkoper verantwoordelijk voor schade toegebracht 
door zijn personeel, door het personeel van onderaannemers of door het materiaal aan het personeel van de Koper of aan 
derden die aanwezig zijn op het terrein. Gedurende de uitvoering van de prestaties op het terrein van de Koper dient de 
Verkoper de geldende veiligheidsregels, arbeidsomstandighedenregels, milieuregels en normen in acht te nemen die gelden op 
de locatie van de Koper. De verkoper is verplicht op diens verzoek aan de Koper alle informatie te verstrekken evenals de 
partijnummers en overige beschikbare traceergegevens, waarmee het mogelijk wordt de oorsprong, plaats en datum van 
vervaardiging van de producten, ingrediënten en handelswaar vast te stellen. 
Tegenover de Koper is de Verkoper aansprakelijk voor niet-uitvoering van de overeengekomen voorwaarden door de 
onderaannemers en/of de partners die betrokken zijn van de uitvoering van de overeenkomst, evenals voor de gevolgschade. 
De Koper of diens goedgekeurde vertegenwoordigers kunnen op eigen verzoek de vervaardigings- en opslagruimten van de 
Verkoper inspecteren, zonder dat deze bezichtigingen leiden tot verhindering van de activiteit van de Verkoper en zonder dat 
ze tot gevolg hebben dat de producten of handelswaar van de Koper worden geaccepteerd. 
14 - Overmacht 
In het geval van het optreden van een onvoorzien, niet tegen te houden externe omstandigheid waardoor een van de partijen 
verhinderd is zijn contractuele verplichtingen uit te voeren, wordt de bestelling of de uitvoering van de overeenkomst 
opgeschort gedurende maximaal dertig (30) dagen en kan de opschorting worden verlengd met een periode die gelijk is aan de 
periode van opschorting. De verplichtingen voortvloeiend uit onderhavige algemene inkoopvoorwaarden en uit de bestelling 
worden gedurende de bedoelde periode opgeschort, met uitzondering van de verplichtingen voortvloeiend uit de 
geheimhouding en het intellectueel eigendom. De bestelling wordt weer van kracht zodra de oorzaak van de opschorting is 
opgeheven. 
Na de termijn van dertig (30) dagen kan op initiatief van een van de partijen de overeenkomst beschouwd worden als definitief 
ontbonden, zonder dat door een van de partijen enige compensatie betaald dient te worden aan de andere partijen en waarbij 
als enige uitzondering wordt beschouwd de verplichting van de Verkoper om aan de Koper alle reeds betaalde bedragen of 
aanbetalingen terug te betalen. 
15 - Toepasselijk recht 
Op de onderhavige overeenkomst is het recht van kracht van het land waar het hoofdkantoor van de Koper is gevestigd, 
ongeacht welke wetsprincipes worden toegepast. In het geval van het ontbreken van een oplossing in der minne over 
geschillen met betrekking tot de interpretatie, samenstelling of uitvoering van de overeenkomst, zijn met uitsluiting van elke 
andere rechtbank uitsluitend de rechtbanken bevoegd waar het hoofdkantoor van de Koper onder ressorteert. Het Verdrag van 
Wenen inzake de internationale verkoop van handelswaar is niet van toepassing op de onderhavige overeenkomst. 
16 - Ontbinding 
In het geval van nalatigheid ten opzichte van diens verplichtingen door een van de partijen, dit met inbegrip van nalatigheid 
gedurende de contractueel overeengekomen garantieperiode, volgt een betekening door de andere partij middels een 
aangetekend schrijven of een ander schriftelijk middel (fax, e-mail). Bij het ontbreken van overeenstemming tussen de partijen 
over het opstellen van een plan van actie of als de nalatige partij binnen vijftien (15) dagen na de datum van de betekening niet 
reageert, of als de andere partij het actieplan dat is opgesteld om de nalatigheid te herstellen niet naleeft, kan de andere partij 
de bestelling opzeggen of de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van uitbetaling van boetes wegens 
schadevergoeding die door laatstgenoemde partij opgeëist kan worden als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst. Elk 
van de partijen kan overeenkomstig de wettelijke voorschriften tevens de overeenkomst beëindigen in het geval van 
insolvabiliteit, surséance van betaling of liquidatie van de andere partij, of wat de Koper betreft in het geval van wijziging van de 
samenstelling van het maatschappelijk kapitaal van de Verkoper en/of van de stemrechten, indien dit een wijziging tot gevolg 
heeft van de zeggenschap binnen de onderneming van de Verkoper of indien dit gevolgen heeft voor de juridische, 
commerciële of financiële belangen van de Koper of voor de uitvoering van de bestelling of de overeenkomst. 
17 - Verschillen of aanpassingen 
Verschillen of aanpassingen in de voorzieningen van de order, inclusief zonder beperkingen het leverschema, prijs, 
hoeveelheid en specificaties, zullen van kracht zijn behalve wanneer vooraf overeengekomen met de Koper. 
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