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B E P EU R O PE
Algemene aankoopsvoorwaarden.

1. Toepassing en geldigheid van de algemene voorwaarden van aankoop en uitvoering
Deze algemene voorwaarden van aankoop en uitvoering gelden als handgeschreven. Ze
maken een wezenlijk deel uit van onze bestellingen en hun bijvoegsels of afroepen en dit op
dezelfde wijze als elk ander bijvoegend document.
Behoudens speciale schriftelijke overeenkomst, zijn alle door BEP EUROPE N.V., hierna als
Koper genoemd, onderschreven bestellingen en contracten onderworpen aan deze
algemene voorwaarden met uitsluiting van alle hiermee in tegenspraak zijnde algemene of
bijzondere voorwaarden van de leverancier of onderaannemer, hierna de Verkoper
genoemd.

2. Aanvaarding en bevestiging van de bestellingen
De Verkoper is ertoe gehouden zo spoedig mogelijk het dubbel van de bestelbon voor
akkoord ondertekend naar de Maatschappelijke Zetel van de Koper, Ten Briele 6 te 8200
BRUGGE terug te zenden.
Indien dit akkoord niet in het bezit is van de Koper binnen een termijn van maximum 15
dagen, zal deze het recht hebben de bestelling te ontbinden door middel van een schriftelijk
advies of beschouwen dat de bestelling en alle voorwaarden stilzwijgend door de Verkoper
aanvaard werden ; het aanvangen van de uitvoering van de bestelling door de Verkoper
houdt eveneens in dat onderhavige algemene aankoop- en uitvoeringsvoorwaarden
aanvaard werden.
Anderzijds zullen mondeling gegeven opdrachten van de Koper of van de afgevaardigden
slechts gelden voor zover deze bevestigd worden binnen een termijn van 5 werkdagen door
een naar behoren geformuleerde schriftelijke bestelling.
In geen geval zal het uitblijven van antwoord vanwege de Koper op een aanbod dat hem
werd overgemaakt, beschouwd kunnen worden als aanvaarding van dit aanbod, welke ook
hier de hierop voorkomende vermeldingen mogen wezen.

3. Omvang van de verplichtingen van de leverancier
De Verkoper erkent in het bezit te zijn van alle noodzakelijke inlichtingen voor de perfecte
uitvoering van de bestelling, rekening te hebben gehouden met alle moeilijkheden die deze
impliceert en in staat te zijn deze uit te voeren volgens de beste regels van de kunst. De
bestelling omvat alle vastgelegde goederen en/of werken alsook deze die er rechtstreeks
mee verbonden zijn om een volledige uitvoering en/of gebruiksklare levering te bekomen,
conform de bestemming van de goederen en/of werken en hun optimale aanwending.
De Verkoper neemt alle nuttige maatregelen om vanuit alle standpunten, en ten titel van
resultaatsverbintenis, de perfecte uitvoering van de bestelling te verzekeren zonder
onderbreking en binnen de vastgestelde termijn.
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Het is hem formeel verboden om in geval van betwisting, om welke reden ook, de
leveringen, werken of uitvoering van de contractuele verplichtingen te verdagen.
De machtigingen, goedkeuringen, controle e.d. van de Koper veranderen niets aan de
verplichtingen en/of de verantwoordelijkheid van de Verkoper.

4. Wijzigingen - Opzeggingen
Bij niet naleving door de Verkoper van zijn verplichtingen of ingeval van faling of concordaat,
behoudt de Koper zich het recht voor, de bestelling in zijn geheel of gedeeltelijk nietig te
verklaren. Dit recht tot nietigverklaring komt de Verkoper volledig toe, zonder vermindering
van zijn eventuele rechten tot schadeloosstelling wegens niet-uitvoering van de bestelling
overeenkomstig de vastgestelde voorwaarden.
De Koper zal eveneens het recht hebben zelf de tekortkomingen van de Verkoper te
verhelpen of hiervoor een beroep te doen op een derde naar keuze op kosten en risico's van
de Verkoper ; dit houdt echter eveneens in dat de Koper gerechtigd zal zijn, zich elders te
bevoorraden en de ingebrekeblijvende Verkoper zal elke prijstoeslag vergoeden die de Koper
geleden zou hebben.
Deze prijstoeslag zal bewezen geacht worden door de voorlegging van de betrokken facturen
of elk ander document aangaande de levering en voorwaarden hiervan.
Behalve uitdrukkelijk overeengekomen, zal de Koper geen enkele of zelfs gedeeltelijke
wijziging dulden betreffende de voorwaarden en/of specificaties van zijn bestelling in de loop
van haar uitvoering of van de fabricatie.

5. Onderaannemers - Uitvoeringsverantwoordelijkheid
De Verkoper verbindt er zich toe, de opdracht, noch in haar geheel, noch gedeeltelijk, uit te
besteden aan een derde, behoudens schriftelijk akkoord van de Koper, op straf van
eventuele gedeeltelijke of volledige nietigverklaring van het contract bij eenvoudig
schriftelijk advies, en dit onverminderd het recht van de Koper op eventuele
schadevergoeding. Dergelijk eventueel akkoord van de Koper vermindert echter geenszins de
verantwoordelijkheid van de Verkoper ten opzichte van de Koper, voor de volledige en stipte
uitvoering van de bestelling en het naleven van deze algemene voorwaarden. In dit opzicht,
verbindt de Verkoper er zich in het bijzonder toe aan zijn eigen onderaannemers, het volledig
naleven van de contractuele voorwaarden die hem betreffen op te leggen.
6. Uitvoeringstermijn van de bestellingen
Behoudens andersluidende bepaling aanvaard door de Koper, loopt de uitvoeringstermijn
vanop de dag van de bestelling. De data aangegeven op de bestelbon zijn deze voor levering
van het materiaal of de goederen op hun leveringsadres.
Indien na aanvaarding van de bestelling, vertraging in de levering voorzien wordt of
onvermijdelijk blijkt, is de Verkoper ertoe gehouden de Koper hiervan onmiddellijk in kennis
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te stellen, waarbij de Koper hem zijn beslissing meedeelt betreffende het al dan niet in stand
houden van de bestelling.
Indien de leveringen niet worden uitgevoerd op de voorziene plaatsen en binnen de
voorziene termijnen, of indien zulks slechts gedeeltelijk plaatsvindt, behoudt de Koper zich
het recht voor, uitsluitend op basis van het verstrijken van de termijn en zonder verdere
aanmaning, ofwel de overeenkomst nietig te verklaren voor het deel dat niet werd
uitgevoerd, ofwel een nieuwe termijn overeen te komen, onverminderd het recht tot
schadevergoeding, behoudens geval van manifeste, absolute en door de Bouwheer of eind
cliënt aanvaarde onmogelijkheid van uitvoering. De nietigverklaring of de aanvaarding van de
nieuwe termijn zal schriftelijk overgemaakt worden.
De schade opgelopen door de Koper - en die door de Verkoper zal moeten vergoed worden omvat onder andere de inactiviteit van het personeel en van de uitrustingen, het derven van
winst, de schadevergoeding waartoe de klant van de Koper gerechtigd is enz. Indien, uit dien
hoofde, de bijzondere voorwaarden de uitkering van een bepaald bedrag tot
schadeloosstelling voorzien, zal deze clausule van rechtswege en zonder aanmaning van
toepassing zijn, onverminderd het recht van de Koper op de volledige vergoeding van de
opgelopen schade. Ze zal beschouwd worden als een vastgestelde en niet-verminderbare
boeteclausule.
Tenslotte zal het bestaan van een betwisting tussen de Koper en de Verkoper, bij uitvoering
van het contract en van elk ander contract, in geen geval de toestemming inhouden voor de
Verkoper om de uitvoering van de leveringen waartoe hij zich verbonden heeft, eenzijdig op
te schorten, te vertragen of te annuleren.

7. Plannen, voorbeelden en stalen
De plannen, modellen, berekeningen, stalen en in het algemeen alle andere gegevens die
door de Koper ter beschikking van de Verkoper gesteld werden, hetzij bij de prijsaanvraag,
hetzij bij de bestelling of in de loop van de uitvoering ervan, moeten aan de Koper
teruggegeven worden of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de Koper. Deze behoudt zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen indien er
anders gehandeld zou worden.

8. Verzending
Behoudens andersluidende overeenkomst, zullen de verzendingen gebeuren op eigen risico
van de Verkoper op het leveringsadres opgegeven door de Koper, uitsluitend op werkdagen
en gedurende de openingsuren van de kantoren, Ten Briele 6 - 8200 Brugge (8.15 u. tot
12.00 u. en 12.30 u. tot 16.45u.).
Voorafgaandelijk aan elke zending, is de Verkoper gehouden tot het overmaken van een
Bericht van Verzending met opgave onder andere van een duidelijke en nauwkeurige
beschrijving van het te verzenden materieel, evenals de referenties van de bestelbon.
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Dit bericht zal verzonden worden naar de maatschappelijke zetel, van de Koper, terwijl een
dubbel ervan de goederen zal vergezellen. De goede bewaring van het materieel zal
gewaarborgd worden door de Verkoper in geval van vertraging van de verzending, ongeacht
de reden, zelfs indien deze te wijten is aan de Koper. Bijkomende onkosten en risico's die
volgen uit de aanwending van bewarings- of snellere transportmiddelen met het oog op de
naleving van de leveringstermijn blijven ten laste van de Verkoper.

9. Vervoer - Risico en onkosten
Behoudens andersluidende en door de Koper toegestane bepalingen, reizen de goederen op
risico van de Verkoper, zelfs indien de vervoerkosten ten laste vallen van de Koper. De
verzekeringskosten zijn steeds ten laste van de Verkoper.
10. Verpakkingen
Behalve indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de verpakkingen als verloren
beschouwd.
Indien echter overeengekomen werd dat de verpakkingen gefactureerd zullen worden, zullen
ze door de Koper teruggestuurd worden waarna deze voor hetzelfde bedrag gecrediteerd zal
worden. Het is de taak van de Verkoper, het gebruikelijke voorbehoud te maken bij de
vervoerder in geval van ontvangst in slechte staat. De Koper wijst alle verantwoordelijkheid
af, gezien de verpakkingen geacht worden in goede staat te zijn teruggezonden.
11. Overdracht van eigendom - Ontvangst - Aanvaarding
De eigendom van het voorwerp van de bestelling wordt door de Koper verworven, naarmate
de identificatie van de elementen die er deel van uitmaken of van hun levering op de werf.
De Verkoper draagt de risico's van zijn leveringen en /of prestaties tot hun aanvaarding ; de
inbezitname kan niet ingeroepen worden als aanvaarding.
Behalve indien anders vermeld in de bijzondere voorwaarden, worden de goederen op het
leveringsadres, of de werken op het adres van uitvoering, door de Koper aanvaard. De Koper
behoudt zich het recht voor; op kosten en op risico's van de Verkoper, alle goederen of
materieel welke niet in overeenstemming zijn met de specificaties van de bestelling of met
de kwaliteit van een staal dat goedgekeurd werd, terug te sturen of de werken af te wijzen,
onverminderd het recht tot schadevergoeding.
Daarenboven wordt overeengekomen dat de kwantitatieve inontvangstneming, door onze
magazijnmeesters in de fabriek of door ons personeel op de werf, niet kan gelden als
kwalitatieve goedkeuring van leveringen. Allen de kwalitatieve goedkeuring geeft aanleiding
tot aanvaarding van de levering of werken, overdracht van risico's en inachtneming van de
facturen.

12. Prijzen
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Behalve indien anders aangegeven in de bestelling, zijn de prijzen in EURO vast en niet
vatbaar voor eventuele herzieningen.
Ze gelden franco leveringsadres, materiaal ingeklaard, inclusief alle belastingen, taksen,
rechten en in het algemeen alle andere onkosten. Alleen de BTW of elke andere belasting die
hiervoor in de plaats zou komen, van toepassing op het ogenblik van de inontvangstneming,
blijft ten laste van de Koper.
Indien echter een prijs overeengekomen werd af fabriek of opslagplaats van de Verkoper,
zullen de verzendingen uitgevoerd worden tegen de voordeligste voorwaarden, behalve
indien de Koper een bepaald transportmiddel uitdrukkelijk aangeduid heeft.

13. Facturen
De facturen van de Verkoper zullen verplicht het nummer en de imputatie van de bestelbon
vermelden en zullen, in drievoud, verzonden worden naar de maatschappelijke zetel van de
Koper. Het niet naleven van deze voorschriften door de Verkoper zal automatisch de
terugzending van de facturen inhouden. In zulk geval zal de betalingstermijn beginnen te
lopen vanaf het ogenblijk dat voornoemde documenten, naar behoren vervolledigd, opnieuw
in het bezit zijn van de Koper op zijn maatschappelijke zetel.

14. Betalingen
Behoudens andersluidende overeenkomst vastgelegd bij de bestelling, zullen de betalingen
gebeuren 60 dagen na afloop van de maand van ontvangst van de factuur, maar in elk geval
na volledige aanvaarding van de goederen of na voltooiing van de prestaties en na
goedkeuring van de factuur.
Indien, de voorziene datum, de Verkoper in akkoord met de Koper levert of de Koper de
goederen en/of werken aanvaardt, zal echter de eerst overeengekomen betalingstermijn
blijven gelden. Schuldvorderingen van de Verkoper tegenover de Koper kunnen niet
overgedragen, noch zijn facturen geëndosseerd worden, behoudens schriftelijke
toestemming van de Koper.
In geen geval zullen de facturen langs de kassa’s betaald worden. Ontvangst, aanvaarding of
betaling van facturen houden geen erkenning van aanvaarding van de goederen en/of
prestaties in. Bovendien zal de Koper het recht hebben, zijn schulden te compenseren met
zijn eigen schuldvorderingen tegenover de Verkoper.

15. Waarborg
Onverminderd de toepassing van artikels 1641, 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek,
worden het materieel en de werken gedurende twee jaar (indien niet anders vastgelegd in
het contract) vanaf datum van hun aanvaarding gewaarborgd tegen alle grondstofgebreken,
ontwerpfouten, constructiefouten, tekortkomingen aan de werkingskarakteristieken, de
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prestatievermogens of gelijk welk ander gebrek of tekortkoming. Gedurende deze periode
verbindt de Verkoper zich tot het vervangen, zonder kost en binnen de kortst mogelijke
termijn, van elk gebrekkig materieel of installatie, die op hun beurt gedekt worden door
dezelfde waarborgperiode als de eerste overeengekomen.
De Verkoper zal onmiddellijk aan de Koper alle door hem opgelopen kosten en uitgaven
vergoeden m.b.t. alle hierboven aangehaalde defecten, storingen en/of gebreken.
Ingeval van weigering tot herstelling of vervanging, van ontoereikende herstelling,
vervanging of prestatievermogen en ook in geval van voortdurende stoornissen of
prestatieonvermogens, behoudt de Koper zich het recht voor, tot het verstrijken van de
waarborgperiode, de levering en de werken af te wijzen en het contract volledig of
gedeeltelijk te ontbinden.
Deze beslissing geeft van rechtswege aanleiding tot de volledige terugbetaling door de
Verkoper van al de geïnde bedragen m.b.t. het contract of de geweigerde delen ervan en tot
de volledige vergoeding van alle schaden die deze ontbinding voor de Koper meebrengt.

16. Octrooirechten
Behalve indien de Koper zelf de plannen voor de uitvoering levert, vallen de octrooien
merkrechten ten laste van de Verkoper en zal deze laatste de Koper vrijwaren tegen elke
aanspraak van derden in verband met octrooirechten of industrieel eigendom voor het
geleverde materieel of voor de gebruikte werkwijze.

17. Aansprakelijkheid - Verzekeringen
De Verkoper neemt de volledige aansprakelijkheid op zich, in hoedanigheid van
gekwalificeerd specialist (hoedanigheid die zijn keuze heeft bepaald), voor het ontwerp, de
uitvoering en de goede beëindiging van de bestelling. Hij waarborgt de Koper en stelt hem
schadeloos voor alle gevolgen, met inbegrip van winstverlies, financiële onkosten, e.d.,
voortvloeiend uit een tekortkoming van zijn klant, wegens gebrek aan voorzichtigheid,
gebrek aan vooruitziendheid of wegens gebrek aan naarstigheid in of tijdens de uitvoering
van de bestelling.
Het behoort de Verkoper toe om, in het belang van de veiligheid van zijn personeel, van dat
van de Koper en van derden en/of voor de bescherming van hun goederen, alle nodige
voorzorgsmaatregelen te treffen. Hij zal zich houden aan alle voorschriften van het Algemeen
Reglement van Arbeidsbescherming en zal alle nodige verzekeringen onderschrijven, met
afstand van verhaal tegenover de Koper en zijn klant.

18. Alleenrecht
De Verkoper erkent dat de voorwerpen die vervaardigd worden op basis van de plannen,
modellen en stalen geleverd door de Koper, onder toepassing vallen van het industrieel
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eigendomsrecht van de Koper. Bijgevolg verbindt de Verkoper zich ertoe geen dergelijke
voorwerpen te vervaardigen voor anderen dan de Koper zelf en hij ziet ervan af, behoudens
schriftelijk akkoord van de Koper, deze te verkopen aan derden, ze op te nemen in zijn
prijslijsten, publiciteit e.d.
Elke inbreuk op deze verplichting zal beschouwd worden als een ernstige fout waardoor de
Koper ogenblikkelijk gerechtigd is tot nietigverklaring van het contract en tot het eisen van
schadevergoeding.

19. Reclameverbod
Melding maken via drukwerk of andere weergave middelen, met reclamedoeleinden, van de
handelsrelatie die bestaat tussen de Koper en de Verkoper is verboden, behoudens
schriftelijk akkoord van de Koper.

20. Gratificatie
De Verkoper verbindt zich er uitdrukkelijk toe geen enkele gratificatie, hoe klein ook, aan het
personeel van de Koper te geven, zelfs niet door toedoen van een tussenpersoon. Elke
inbreuk op bovenvermelde verplichting machtigt de Koper tot de onmiddellijke
nietigverklaring van het contract en tot het eisen van een vergoeding, alsof de waren door
de Verkoper niet geleverd werden.

21. Betwisting - Bevoegde rechtbank - Toepasselijk recht
In geval van betwisting zal elk geschil omtrent de interpretatie van de voorwaarden van de
bestelling of de uitvoering ervan, voor zover geen minnelijke schikking mogelijk is,
voorgelegd worden aan de Rechtbanken te Brugge die alleen bevoegd zijn, zelfs in geval van
oproeping in vrijwaring en van veelheid der verdedigers, onverminderd het recht van de
Koper zich tot andere gerechtelijke instanties te richten.
Voor alle contractuele betrekkingen tussen de Koper en de Verkoper, zal uitsluitend het
Belgische recht, en het EU recht, in het bijzonder op het gebied van de aansprakelijkheid ten
gevolge van de fabricaten gelden, met uitsluiting van de eenvormige wet op de
internationale verkoop van roerende en lichamelijke goederen.
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