
ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (aangepaste versie 2018) 
1 – Algemene voorwaarden:  
Deze Algemene aankoopvoorwaarden ('AAV') leggen de bepalingen vast die geldig zijn voor de Bestelbon ('BB') die ingediend 
wordt door de specifieke entiteit van de BEL-groep ('de Koper') zoals aangeduid op de BB. Niets in onderhavige voorwaarden 
verplicht het moederbedrijf of de verbonden ondernemingen van de Koper ten aanzien van om het even welke natuurlijke 
persoon of rechtspersoon gekozen door de Koper (de 'Leverancier'), om de BB uit te voeren voor de aankoop van producten, 
grondstoffen, goederen, uitrusting, machines, installaties, maquettes of prototypes ('Producten') en/of prestaties van om het 
even welke aard te leveren, ('Prestaties'). Zonder schriftelijke aanpassing moeten onderhavige AAV in aanmerking genomen 
worden en maken ze deel uit van de BB. Iedere bepaling zoals vermeld in een specifiek document die strijdig is met deze AAV 
en die niet overeengekomen en ondertekend werd door de Partijen, heeft geen enkele rechtsgeldigheid. 
2 – Bestelbon: Iedere bestelling van Producten/Prestaties moet bevestigd worden door een BB die door de Koper per post, 
fax of om het even welk ander overeengekomen elektronisch middel verstuurd wordt. Na ontvangst van de BB verstuurt de 
Leverancier een ondertekende ontvangstbevestiging binnen de maximumtermijn zoals vermeld in de BB. Als er binnen deze 
termijn geen ontvangstbevestiging verstuurd wordt, betekent ieder begin met de uitvoering van de BB door de Leverancier 
aanvaarding zonder voorbehoud van de BB door deze laatste. Tenzij er een voorbehoud in de ontvangstbevestiging vermeld 
wordt, wordt de verkoop geacht gesloten te zijn conform de voorwaarden op de BB. Geen enkele wijziging van de bepalingen 
van de BB, in het bijzonder leveringstermijn, prijzen, hoeveelheid, specificaties inzake Producten en/of Prestaties, is geldig 
zonder schriftelijke goedkeuring en handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger van de Koper. 
3 – Verplichtingen van de Leverancier: De Leverancier is aan een resultaatverbintenis betreffende de perfecte en volledige 
uitvoering van de BB gebonden. De Leverancier moet Producten leveren en/of Prestaties uitvoeren die vrij zijn van alle 
gebreken of fouten en conform (i) de specifieke eigenschappen en/of kwantitatieve en kwalitatieve prestatiecriteria zoals 
vermeld op de BB of in de specificaties, (ii) de professionele normen, de regels van de kunst, en (iii) iedere geldige 
overheidsbepaling of wettelijke bepaling. De Leverancier is, in zijn hoedanigheid van professioneel verkoper, verplicht tot 
adviesverlening ten aanzien van de Koper en moet zijn professionele kennis en de nodige middelen aanwenden om de 
resultaten zoals vastgelegd in de BB te bereiken. Hij stelt de gedetailleerde plannen, schema's, instructies, beschrijvingen en 
berekeningen, controles en certificaten over conformiteit en kwaliteit, en ieder ander document dat nodig geacht wordt voor de 
Producten/Prestaties, ter beschikking. De Koper kan wijzigingen aanbrengen aan de tekeningen, ontwerpen en specificaties 
van de Producten/Prestaties, de verzend- of verpakkingsmethode, de plaats van controle, levering of aanvaarding, op 
voorwaarde dat hij de Leverancier hierover geïnformeerd heeft. Zodra hij de informatie ontvangt, overhandigt de Leverancier 
de Koper binnen een termijn van twee (2) weken een prijsopgave met de kosten en/of tijd die nodig is voor de uitvoering van 
de BB. Na akkoord tussen de Partijen over de aanpassing van de prijs en/of leveringstermijn voert de Leverancier de 
desbetreffende wijzigingen door. 
4 – Duurzame ontwikkeling – Ethiek: De Koper heeft zich geëngageerd voor duurzame ontwikkeling en heeft in het kader 
hiervan enkele verbintenissen aangegaan. De Koper heeft met name het Global Compact van de Verenigde Naties 
ondertekend dat een aantal fundamentele principes rond mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu formuleert. De 
Koper streeft ernaar (i) verantwoordelijk te handelen in het kader van zijn relaties met zijn leveranciers, (ii) verantwoorde lijke 
aankoopprocedures te ontwikkelen om de naleving van fundamentele rechten en milieubescherming te garanderen, en (iii) toe 
te zien op de naleving van de criteria voor verantwoordelijke aankopen op al zijn markten. Hij verbindt zich ertoe deze 
principes toe te passen in het kader van zijn contractuele relatie met de Leverancier, in het bijzonder wat integriteit en 
wederzijds respect betreft, en hem hierbij in de mate van het mogelijke te ondersteunen. De Leverancier moet zich ervan 
vergewissen dat de Producten/Prestaties geleverd worden conform de wetgeving, bepalingen en normen op het vlak van 
gezondheid, veiligheid en milieu, alsook conform het arbeidsrecht dat van kracht is in elk van de landen die betrokken zijn b ij 
de productie of prestatie. Hij leeft ook de ethische voorschriften zoals vastgelegd in het Global Compact van de Verenigde 
Naties, de normen inzake werk, milieu en de strijd tegen corruptie, en de voorschriften van de Bel Gedragscode (Code of Good 
Business Practices, de 'Code') en het Charter voor Verantwoordelijke Aankopen (Sustainable Purchasing Charter, het 
'Charter') na. Het engagement van de Leverancier voor kennis en naleving van de eisen van de Code en het Charter is een 
vereiste voor de voortzetting van de relatie met de Koper. De Code en het Charter zijn beschikbaar op http://www.groupe-
bel.com. De Leverancier aanvaardt het bezoek van auditoren, aangeduid door de Koper, die de conformiteit met dit Artikel 
nagaan. Op verzoek van de Koper moet de Leverancier op zijn kosten een audit door een extern bedrijf aangeduid door de 
Koper laten uitvoeren. Als de audit al uitgevoerd werd, verbindt de Leverancier zich ertoe de geldigheid van de audit te 
behouden, de Koper het actieplan dat eruit voortvloeit mee te delen en het op een specifiek online platform ter beschikking te 
stellen. 
5 – Overdracht en Onderaanneming: De Leverancier mag de BB noch geheel noch gedeeltelijk overdragen, en mag 
evenmin zijn contractuele verplichtingen geheel of gedeeltelijk uitbesteden zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring 
van de Koper. Iedere directe of indirecte wijziging van de zeggenschap over het kapitaal van de Leverancier vormt een 
overdracht. Onder voorbehoud van de voorafgaande toestemming van de Koper treedt de overdracht pas in werking na 
ondertekening van een aanhangsel bij de BB, waarbij de Leverancier volledig verantwoordelijk blijft voor de correcte uitvoering 
van de BB tot de datum van de overdracht. Indien de Koper met de onderaanneming instemt, blijft de Leverancier volledig 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de BB. Deze laatste vrijwaart de Koper van iedere klacht afkomstig van zijn 
onderaannemers.  
6 – Vertrouwelijkheid – Intellectuele eigendom 
6.1 Vertrouwelijkheid: Alle informatie, ongeacht de vorm (mondeling, schriftelijk of elektronisch), die meegedeeld wordt door 
de Koper, zijn verbonden ondernemingen of vertegenwoordigers, in het bijzonder technische, industriële, commerciële of 
financiële informatie, alsook de BB zelf, is vertrouwelijk ('Informatie'). De Leverancier gebruikt de Informatie uitsluitend voor 
de strikte uitvoering van de BB. Hij draagt de risico's van verlies of schade met betrekking tot deze Informatie. De 
Leverancier moet alle documenten met betrekking tot de BB bij de ontbinding van het contract of bij het verstr ijken ervan 
teruggeven en bewaart geen enkele kopie zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper. Het gebruik van 
de naam of de merken van de Koper als referentie voor reclame of verkoopbevordering van de activiteiten van de Leverancier 
vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Koper. Deze verplichtingen blijven bestaan na het verstrijken of 
opzeggen van de BB.  
6.2 Intellectuele eigendom: Iedere Partij blijft eigenaar van al haar rechten (octrooien, merken, modellen, plannen en 
documenten) die aangewend worden door de andere partij of die de andere partij nodig heeft bij de uitvoering van de BB. Het 
geheel van creaties, gegevens, resultaten, kennis, methodes, procedés, producten, plannen en documenten, al dan niet 
octrooieerbaar, die verkregen worden in het kader van de uitvoering van de BB, zijn de exclusieve eigendom van de Koper. 
De industriële of intellectuele eigendomsrechten die kunnen ontstaan in het kader van de uitvoering van de BB behoren dus 
toe aan de Koper. De vergoeding die verbonden is aan de overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten is uitdrukkelijk 
in de Prijs inbegrepen. De Leverancier vrijwaart de Koper van alle klachten of gerechtelijke stappen naar aanleiding van 
oneerlijke concurrentie of namaak met betrekking tot de industriële of intellectuele eigendomsrechten inzake de geleverde 
Producten/uitgevoerde Prestaties, of inzake de producten of prestaties die hiervoor gebruikt werden. De Leverancier stelt de 
Koper schadeloos voor alle directe, indirecte, materiële, immateriële schade, en neemt alle kosten op zich inclusief de kosten 
voor een advocaat, met betrekking tot dergelijke klachten conform de geldige wetgeving. 
7 – Transport en Levering: Als de Leverancier verantwoordelijk is voor het transport van de Producten, moet hij, behoudens 
andersluidende bepaling, het transport op eigen kosten en voor eigen risico uitvoeren tot de overeengekomen plaats van 
levering. De leveringstermijn is een essentieel onderdeel van de overeenkomst. De Leverancier brengt de Koper onmiddellijk 
schriftelijk op de hoogte van iedere gebeurtenis die zich voordoet of kan voordoen waardoor de overeengekomen 
leveringsdatum kan wijzigen. De Leverancier ziet erop toe dat de Producten correct beschermd worden tegen alle schade 
tijdens het transport. De Koper staat uitsluitend in voor de kosten en risico's met betrekking tot (i) het lossen, (ii) de 
douaneformaliteiten bij de import, en (iii) de betaling van de importrechten en -belastingen, conform de geldige Incoterm ICC. 
Als de Leverancier het transport niet zelf uitvoert, is hij verantwoordelijk voor zijn logistieke dienstverleners. Niettegenstaande 
bovenstaande paragraaf, moet de Leverancier bij schade en/of totaal of gedeeltelijk verlies tijdens het laden of het transpor t, 
volgens de keuze van de Koper en binnen de termijn die hij vastlegt, overgaan tot ofwel (i) volledige reparatie, ofwel (ii) 
vervanging door identiek dezelfde Producten die beschadigd werden of verloren gegaan zijn. Nadat de Producten 
overhandigd werden op de plaats van levering zoals aangeduid op de BB moet de Koper een leveringsbon ondertekenen 
waarin bevestigd wordt dat het aantal geleverde pakken en pallets met de BB overeenkomt, en dat de Producten geleverd 
werden op het adres en binnen de termijn zoals in de BB overeengekomen. Dit betekent echter geen aanvaarding van de 
kwantiteit en kwaliteit van de geleverde Producten. Vóór iedere levering moet de Leverancier de Koper onverwijld het originele 
verzendbericht sturen.  
8 – Ontvangst: Het begrip 'Ontvangst' duidt de aanvaarding, met of zonder voorbehoud, van de Producten/Prestaties aan. 
Bij ontstentenis van specifieke bepalingen in de BB beschikt de Koper over drie (3) werkdagen vanaf de aankomst van de 
Producten ter plaatse om zijn voorbehoud met betrekking tot schade en/of een totaal of gedeeltelijk verlies kenbaar te maken. 
De overeenstemming van de Prestaties/Producten met de specificaties in de BB wordt vervolgens gecontroleerd volgens de 
procedure die de Koper en de Leverancier overeengekomen zijn, als het geval zich voordoet. Nadat de conformiteitscontrole 
uitgevoerd werd, wordt een verslag met het eventuele voorbehoud opgesteld. Bij voorbehoud legt de Koper een redelijke 
termijn vast waarbinnen de Leverancier het vastgestelde gebrek kan rechtzetten. Bij ontstentenis van voorbehoud of nadat het 
voorbehoud binnen de vastgelegde termijn opgeheven werd, bevestigt de Koper de Ontvangst van de Producten/Prestaties in 
overleg met de Leverancier. Indien de vastgestelde gebreken niet binnen de overeengekomen termijn rechtgezet werden, kan 
de Koper zich beroepen op één van de opties vermeld in artikel 20, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van een 
schadevergoeding wegens vertraagde uitvoering.  

9 – Termijn – Schadevergoeding wegens vertraagde uitvoering: De termijn zoals vermeld in de BB is bindend en vormt 
een essentieel onderdeel van de overeenkomst. Behoudens andersluidende bepaling in de BB leidt iedere vertraging bij de 
levering/uitvoering tot de toepassing van een schadevergoeding wegens vertraagde uitvoering. Bij ontstentenis van specifieke 
bepalingen in de BB bedraagt de schadevergoeding 1% van het totaalbedrag van de BB exclusief belastingen (btw of alle 
andere belastingen ('Belastingen') per week vertraging, beperkt tot 10% van het totaalbedrag van de BB. Deze 
schadevergoeding is als aansporing bedoeld en sluit bijgevolg geen enkel rechtsmiddel uit waar de Koper zich krachtens de 
BB of de wet op kan beroepen. Door deze schadevergoeding doet de Koper geen afstand van zijn recht om de BB op te 
zeggen en/of een schadeloosstelling voor de geleden schade te vorderen. Bij opzegging van de BB blijven de sancties geldig 
tot het verstrijken van de opzeggingstermijn.  
10 – Prijzen: De prijzen die in de BB overeengekomen worden, zijn onveranderlijk, definitief, niet herzienbaar, en kunnen 
slechts gewijzigd worden door middel van een aanhangsel ondertekend door beide Partijen.  Als de Leverancier zijn 
verkoopprijzen, catalogusprijzen of marktprijzen voor Producten/Prestaties van dezelfde kwaliteit en kwantiteit tijdens de 
geldigheidsduur van de BB verlaagt, geniet de Koper van de verlaagde prijs op alle Producten/Prestaties zolang deze 
verlaagde prijzen geldig zijn. De prijs omvat alle fabricage- en verpakkingskosten. De opname in de prijs van de kosten voor 
laden, transport en lossen van de Producten hangt van de overeengekomen Incoterm ICC af. De prijzen gelden exclusief 
belastingen, behoudens andersluidende bepaling. De Leverancier draagt de kosten voor rechten, belastingen, heffingen en 
bijdragen die hij eventueel verschuldigd is. De bedragen die de Koper moet betalen, kunnen onderworpen zijn aan 
minderingen door deze laatste voor iedere compensatie of reconventionele eis die voortvloeit uit deze of andere bestelbonnen 
van de Koper die met de Leverancier overeengekomen werden.  
11 – Facturering: Alle bedragen zijn invorderbaar op voorwaarde dat de Leverancier een factuur opmaakt conform de geldige 
voorschriften en bepalingen in de BB. De factuur moet de naam van de Leverancier vermelden en een (1) kopie moet naar de 
dienst die de BB vermeldt, verstuurd worden. De factuur moet de referentie van de BB, de Prestaties en/of Producten waarop 
deze factuur betrekking heeft en alle bewijsstukken die in de BB opgenomen worden, vermelden. In geval van non-
conformiteit wordt de factuur onbetaald naar de Leverancier teruggestuurd. In geval van betwisting van de factuur moet alleen 
het niet-betwiste deel betaald worden. De Leverancier moet de Koper onmiddellijk informeren als zijn bankgegevens wijzigen. 
12 – Betalingsvoorwaarden en sancties: De betalingsvoorwaarden worden in de BB vermeld. Bij ontstentenis wordt de 
betalingstermijn vastgelegd op vijftig (50) dagen, na het verstrijken van 10 kalenderdagen vanaf de factuurdatum, behoudens 
andersluidende geldige regelgeving. Bij een ingehouden garantiesom zoals bepaald in de BB bedraagt die ten minste 5% van 
het totaalbedrag van de BB. Het bedrag wordt vrijgegeven door de Koper vanaf de opheffing van de opschortende 
voorwaarden die hiervoor in de BB voorzien worden. Bij iedere betalingsachterstand begint er van rechtswege ten gunste van 
de Leverancier een achterstalligheidsrente te lopen die berekend wordt volgens de wettelijk geldige rente, vanaf de afgifte van 
de onbetwiste factuur en vanaf de datum die volgt op de voorziene vervaldatum, tot de effectieve en volledige betaling. 
13 – Conformiteit/Garantie: De Producten en/of Prestaties worden uitgevoerd conform de regels van de kunst en de geldige 
wetgeving, voorschriften en normen, en worden conform de eisen en specificaties van de BB geleverd.  
De ondertekening van een ontvangstbevestiging of de betaling van het volledige of gedeeltelijke factuurbedrag impliceert in 
geen geval aanvaarding van de Producten/Prestaties, noch het afzien van de Koper om alle mogelijke rechtsmiddelen of 
billijkheidsbeginselen te gebruiken teneinde de levering van de Producten/Prestaties conform de BB of een schadevergoeding 
te verkrijgen. Naast de andere garanties die de wet voorziet, garandeert de Leverancier de normale kwaliteit en de conformite it 
van de Producten voor het beoogde gebruiksdoel. De Leverancier vrijwaart de Koper van alle gebreken of iedere non-
conformiteit die de Producten/Prestaties geheel of gedeeltelijk kunnen beïnvloeden. Tijdens de garantieperiode die in de BB 
gespecificeerd wordt, moet de Leverancier op het eerste verzoek van de Koper de beschadigde Producten vervangen of de 
nodige wijzigingen, aanpassingen of bijkomende diensten leveren om de Producten/Prestaties met de BB te doen 
overeenstemmen. De Leverancier neemt bijgevolg alle kosten met betrekking tot de nodige reparaties, demontage of 
hermontage, vervanging, correctie, wijziging, verbetering en aanpassing (verpakking, diensten …), alsook de bijbehorende 
kosten voor werkuren, verplaatsing en overnachting die uit de toepassing van de garantie voortvloeien, op zich. Als 
aangetoond wordt dat het gebrek te wijten is aan een materiaalfout, ontwerpfout of fout in het productieproces die zich kan 
herhalen, vervangt de Leverancier of wijzigt hij op zijn kosten alle geleverde Producten en/of alle Producten die in productie 
zijn binnen het kader van de BB, zelfs indien ze geen enkel incident veroorzaakt hebben. Ieder gerepareerd of vervangen 
Product of onderdeel wordt op zijn beurt gewaarborgd gedurende dezelfde periode en volgens dezelfde contrac tuele 
voorwaarden. 
14 – Risico- en eigendomsoverdracht: De risico's worden overgedragen conform de voorwaarden van de overeengekomen 
Incoterm ICC. Behoudens andersluidende bepaling in de BB wordt het eigendomsrecht op de Producten op het moment van 
de volledige betaling van de Prijs overgedragen. De Leverancier vrijwaart de Koper tegen klachten van zijn onderaannemers 
betreffende intellectuele eigendomsrechten.  
15 – Verzekeringen: De Leverancier verbindt zich ertoe bij een goede en evident solvabele verzekeringsmaatschappij een 
verzekeringspolis af te sluiten voor de duur van de BB en de garantieperiode die zijn burgerlijke aansprakelijkheid en 
beroepsaansprakelijkheid ten aanzien van de Koper en derden voor alle vormen van schade dekt. De Leverancier moet in 
staat zijn om de Koper op zijn verzoek onmiddellijk een verzekeringsattest te overhandigen.  
16 – Verantwoordelijkheid en Schadevergoeding: De Leverancier is verantwoordelijk en vergoedt de Koper voor alle 
schade, klachten en verliezen (inclusief de kosten en uitgaven met betrekking tot het verlies van of schade aan goederen, 
lichamelijke letsels of overlijden) die de Koper of derden kunnen lijden als direct of indirect gevolg van de uitvoering of n iet-
uitvoering door de Leverancier van zijn verplichtingen en voor alle schade, verliezen, verzoeken van om het even welke aard of 
verantwoordelijkheden (inclusief met name honoraria van advocaten, expertisekosten of alle opgelopen kosten) die 
voortvloeien uit het gebruik van de Producten na levering of Producten die een onderdeel van goederen of uitrusting geworden 
zijn, voor zover deze schade te wijten is aan handelingen of nalatigheden van de Leverancier. De Leverancier is eveneens 
verantwoordelijk en vergoedt de Koper voor defecte verpakkingen en alle schade of verliezen die ontstaan zijn tijdens het 
transport, en hij vervangt of repareert de Producten zo nodig op zijn kosten.  
Tijdens de uitvoering van de Prestaties op het terrein van de Koper is de Leverancier verantwoordelijk voor alle schade die z ijn 
personeel, zijn onderaannemers of zijn materiaal toebrengt aan het personeel van de Koper of om het even welke derden die 
op het terrein aanwezig zijn. De Leverancier moet de voorschriften en normen die op het terrein van de Koper van toepassing 
zijn, naleven, met name op het vlak van veiligheid, gezondheid, arbeidsvoorwaarden en milieu. Op verzoek van de Koper 
overhandigt de Leverancier de informatie waarmee hij de oorsprong, de productieplaats en -datum van de Producten, 
bestanddelen en goederen kan identificeren, samen met de relevante lotnummers en alle beschikbare gegevens met 
betrekking tot traceerbaarheid.  
De Leverancier is verantwoordelijk voor iedere contractuele wanprestatie toe te schrijven aan zijn onderaannemers en/of 
partners die bij de uitvoering van de BB betrokken zijn en voor alle schade die eruit voortvloeit. De Koper of zijn bevoegde 
vertegenwoordigers kunnen op verzoek de productieplaatsen of magazijnen van de Leverancier bezoeken, op voorwaarde dat 
deze bezoeken de activiteiten van de Leverancier niet hinderen en zonder dat dit de aanvaarding van de Producten door de 
Koper impliceert. 
17 – Overmacht: Geen enkele Partij wordt tegenover de andere Partij verantwoordelijk geacht voor vertragingen bij de 
uitvoering of voor de niet-naleving van zijn verplichtingen krachtens de BB die te wijten zijn aan overmacht (iedere 
onvoorzienbare en onontkoombare gebeurtenis, zoals een overheidsmaatregel, rechterlijk bevel, brand, overstroming, oproer, 
ongeval, oorlog, embargo …). De Partij die overmacht inroept moet de andere Partij hiervan onmiddellijk op de hoogte 
brengen, met behulp van de middelen waarover ze beschikt, en de omstandigheden van de gebeurtenis, de aard, duur en 
verwachte gevolgen voor de uitvoering van de BB vermelden. In een dergelijk geval komen de Partijen zo snel mogelijk bijeen 
om een passende oplossing te zoeken. Onder voorbehoud van een correct geadresseerde kennisgeving worden de 
verplichtingen van de Partij die een dergelijke gebeurtenis inroept, opgeschort voor een maximumduur van dertig (30) dagen, 
uitgezonderd de verplichtingen inzake de verschuldigde bedragen en vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom. De 
uitvoeringstermijn op de BB wordt met een duur die gelijk is aan de opschortingsperiode verlengd, en wordt hervat zodra de 
omstandigheden van de overmacht niet langer bestaan. Na de termijn van dertig (30) dagen kan de BB op verzoek van één 
van de Partijen opgezegd worden, zonder dat hiervoor een schadevergoeding of compensatie door één van hen betaald moet 
worden, waarbij de Leverancier geacht wordt de Koper alle eventuele reeds betaalde sommen of voorschotten terug te 
betalen.  
18 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank: De BB wordt geregeerd door de wetgeving die geldig is op het 
hoofdkantoor van de Koper, met uitsluiting van conflictregels. Bij geschillen betreffende de interpretatie of uitvoering van de 
BB proberen de Partijen het geschil in der minne te regelen. Als de Partijen niet tot een minnelijke schikking komen binnen 
een termijn van negentig (90) kalenderdagen vanaf de eerste schriftelijke klacht die door één van de Partijen verstuurd werd, 
wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechtbanken voor het hoofdkantoor van de Koper, met uitsluiting van 
ieder ander rechtsgebied. Het Verdrag van Wenen over internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is 
niet van toepassing op de BB.  
19 – Opschorting: De Koper kan wanneer hij dat wenst, beslissen om de volledige of gedeeltelijke uitvoering van de BB op te 
schorten door een schriftelijke kennisgeving die na tien (10) kalenderdagen vanaf de ontvangst door de Leverancier in werking 
treedt. Als de Producten en/of Prestaties reeds geleverd werden, verbindt de Leverancier zich ertoe ze te bewaren en ze 
eventueel op te slaan op zijn risico en kosten voor een periode van maximaal zes (6) maanden. Als de opschorting langer dan 
zes (6) maanden duurt, komen de Partijen bijeen om de opzegmodaliteiten van de BB te bespreken. De Koper informeert de 
Leverancier schriftelijk over zijn beslissing om de opschortingsperiode te beëindigen en de uitvoering van de BB te hervatten. 
20 – Opzegging en annulering van de BB 
20.1 Opzegging om persoonlijke redenen: Ongeacht de wettelijke opzeggingsmogelijkheden kan de Koper de BB te allen 
tijde opzeggen, hetzij geheel of gedeeltelijk, zelfs als er geen enkele fout gemaakt werd door de Leverancier. De opzegging 
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wordt betekend bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Deze kennisgeving vermeldt de datum van 
inwerkingtreding van de opzegging en voorziet een redelijke opzeggingstermijn. Na de ontvangst van de kennisgeving stellen 
de Partijen een voortgangsrapport over het uitgevoerde werk op en bepalen ze de ontbindingsvoorwaarden. 
20.2 Opzegging wegens een fout: Bij plichtsverzuim door één van de Partijen en indien de schriftelijke ingebrekestelling om 
de fout recht te zetten gedurende dertig (30) dagen zonder gevolg blijft, kan de andere Partij de BB geheel of gedeeltelijk 
opzeggen, per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, ongeacht zijn recht op ontvangst van een boete en/of 
schadevergoeding die van rechtswege gevraagd kan worden na de opzegging. De Koper kan de BB ook opzeggen bij 
insolventie, gerechtelijk akkoord of vereffening van de Leverancier of, bij wijziging van het maatschappelijk kapitaal of de 
aandelen met stemrecht van de Leverancier die mogelijk de zeggenschap over de vennootschap van de Leverancier kan 
wijzigen, de juridische, commerciële of financiële belangen van de Koper nadelig kan beïnvloeden of een impact kan hebben 
op de goede uitvoering van de BB.  
20.3 Annulering van de BB: Indien de Koper zijn voorbehoud uitspreekt of gebreken vaststelt in het kader van de Ontvangst 
en deze niet rechtgezet worden binnen de toegekende termijn, kan de Koper de BB annuleren en alle Producten die de 
Leverancier geleverd heeft, teruggeven. De Leverancier betaalt de Koper de overeenkomstige bedragen terug, waardoor de 
Partijen zich weer in de positie bevinden waarin ze zich zouden bevinden als ze geen BB ondertekend hadden. 
21 – Onafhankelijkheid van de Clausules: Iedere bepaling van deze AAV is onafhankelijk geldig en als één bepaling op 
grond van de geldige wetgeving door een bevoegde rechtbank ongeldig, onbruikbaar of onwettelijk verklaard wordt, heeft deze 
ongeldigheid, onbruikbaarheid of onwettelijkheid geen invloed op de geldige, bruikbare en wettelijke bepalingen van deze AAV. 
22 – Clausule over Gelijke Kansen: De Partijen verbinden zich ertoe te strijden tegen elke vorm van discriminatie van 
individuen om reden van hun oud-strijdersstatuut of handicap, en iedere discriminatie op grond van ras, huidskleur, religie, 
geslacht of nationaliteit te verbieden en positieve maatregelen te nemen om personen aan te werven en te bevorderen 
ongeacht ras, huidskleur, religie, geslacht, nationaliteit, oud-strijdersstatuut of handicap. 


