ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN
De term 'KOPER' duidt Contec BV.
De term VERKOPER' duidt de leverancier aan, ongeacht de aard van zijn verbintenis, die bijvoorbeeld kan bestaan zowel in leveren van
koopwaren als in het presteren van diensten of het aannemen van werken.

A. BESTELLING

Een bestelling is slechts geldig, als ze gebaseerd is op een bestelbon voorzien van een handtekening. Alle bestellingen zijn
onderworpen aan onderhavige algemene aankoopvoorwaarden tenzij de KOPER daarop, uitdrukkelijk en schriftelijk, een afwijking
zou hebben toegestaan.
Indien de VERKOPER zich beroept op zijn algemene verkoopsvoorwaarden zal de KOPER het recht hebben zijn bestelling als niet
bestaande te beschouwen, zonder enige betekenis desaangaande, zelfs indien de levering reeds uitgevoerd was.

B. AANVAARDING VAN DE BESTELLING

Het aanvaarden der bestelling geschiedt alleen op het formulier van de KOPER en dient binnen de veertien dagen te rekenen, van
de datum af van de verzending van de bestelling, aan de KOPER bevestigd te worden.
De uitvoering der bestelling houdt ook voor de VERKOPER de aanvaarding in, zonder meer en zonder enig voorbehoud van al de
algemene voorwaarden, alsook van de speciale voorwaarden vermeld in de bestelling.

C. PRIJS

Tenzij anders overeengekomen moet de prijs van de VERKOPER berekend zijn voor levering van degelijkverpakt en beschermd
materiaal: alle kosten van afhaling en aflevering op de plaats aangeduid door de KOPER zijn ten laste van de VERKOPER. behalve bij
losse goederen moeten de verpakkingen en/of toestellen de op de bestelling vermelde refertes dragen om hun identificatie bij
aankomst mogelijk te maken.
alle verpakkingen worden eigendom van de KOPER zonder dat de VERKOPER er de tegenwaarde van kan opeisen; bij
andersluidende bepaling zal de terugzending der verpakkingen gebeuren op kosten en risico van de VERKOPER.

D. LEVERING

De leveringsvoorwaarden en modaliteiten worden door de INCOTERMS, laatste uitgave, bepaald.
De VERKOPER is van rechtswege in gebreke gesteld tot het uitvoeren van de levering van het geheel der bestelling binnen de
termijnen en op de plaats aangeduid door de KOPER.
Aan de termen en specificaties van een bestelling mag geen enkele wijziging worden aangebracht zonder voorafgaandelijk en
schriftelijk akkoord van de KOPER.
Indien de VERKOPER niet voldoet aan de verplichtingen van de voorgaande alinea, zal de KOPER naar goeddunken zijn bestelling als
geheel of gedeeltelijk vernietigd kunnen beschouwen. Bovendien kan hij, na zijn beslissing bij aangetekend schrijven aan de
verkoper betekend te hebben, de bestelling of een gedeelte daarvan plaatsen bij een of meerdere andere leveranciers, en dit op
kosten en risico van de VERKOPER.
De bepalingen van voorgaande alinea verminderen in niets de rechten van de KOPER om van VERKOPER schadevergoeding te
vorderen. De schadevergoeding zal van rechtswege mogen afgetrokken worden van de bedragen die verschuldigd zijn aan de
VERKOPER.
Bij gehele vernietiging van de bestelling zullen de reeds gestorte bedragen binnen de acht dagen aan de KOPER terugbetaald
worden.
De leveringen moeten steeds voldoen aan de in Belgie vigerende wetten en reglementen inzake milieu, veiligheid en hygiene o.a.
CODEX. Certificaten, in voorkomend geval, moeten terzelfdertijd met de bestelde goederen en met vermelding van het
bestelnummer worden opgestuurd en geadresseerd aan de dienst Aankoop Contec BV, Noorderlaan 125,2030 Antwerpen 3.

E. VERNIETIGING VAN DE BESTELLING DOOR DE KOPER

Indien de KOPER eenzijdig de beslissing neemt de bestelling te vernietigen moet de VERKOPER de uitvoering ervan onmiddelijk
stopzetten. De eventuele verbrekingsvergoedingen zullen het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst.
Het staat de KOPER vrij, mils schriftelijke verwittiging, onderhavige bestelling onmiddelijk en zonder opzegging noch vergoeding te
annuleren indien de VERKOPER failliet is gegaan of in staat van onvermogen is geraakt, of het voorwerp uitmaakt van een
gerechtelijke reorganisatie.

F. AANVAARDING VAN DE LEVERING

De aanvaarding der leveringen zal slechts plaatsvinden nadat de KOPER zich op de voor de levering aangeduide plaats heeft
kunnen vergewissen van de gelijkvormigheid der leveringen met de bestelbon.
Een voorlopige inontvangstneming geldt niet als aanvaarding.
Wat het gewicht betreft, zal alleen rekening gehouden worden met de wegingen uitgevoerd door de KOPER. De VERKOPER zal
verplicht zijn de niet aanvaarde koopwaren terug te nemen op zijn kosten en risico.
Voor de aankopen in het buitenland moeten aan de KOPER, behoudens strijdig beding, de nodige documenten tot het bekomen
van vergunningen, tot het vervullen van de tolverrichtingen en het vervoer, in de vereiste vorm overhandigd worden.

G. FACTURATIE EN BETALING

De facturen moeten het nummer en de refertes van de bestelbon vermelden, en worden opgemaakt in de munt bepaald in de
bestelling. Tenzij anders overeengekomen worden betalingen uitgevoerd op 60 kalenderdagen na ontvangst der regelmatig
opgestelde factuur. De valutadatum van het debet van de rekening van de KOPER geldt als datum van de betaling.

H. BREVETTEN

De VERKOPER waarborgt de KOPER met betrekking tot onderhavige bestelling van om het even welke klacht vanwege derden
inzake schending van brevetten ontslaan is.

I.

GEHEIMHOUDINGSCLAUSULE
Alle overgemaakte documenten en inlichtingen dienen als strikt vertrouwelijk behandeld te worden.

J. WAARBORG

Tenzij anders overeengekomen moeten alle materialen en uitrustingen die gebruikt worden, overeenkomstig de voorwaarden
bepaald in de bestelling, tegen alle gebreken en abnormale slijtage gewaarborgd worden voor een periode van twaalf maanden
vanaf aanvaarding.

K. BEVOEGDHEID

Alle betwistingen tussen partijen zullen beslecht worden door de rechtbanken van Antwerpen.

