ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN*
1.

Algemene bepaling

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door VALTRIS met een verkoper gesloten overeenkomsten. Zij zijn van toepassing ongeacht de algemene voorwaarden gebruikt door de
verkoper of voorkomend op de documenten uitgaande van de verkoper. Afwijkingen van deze algemene aankoopvoorwaarden gelden alleen in zover VALTRIS hiermede uitdrukkelijk schriftelijk heeft
ingestemd. De door Valtris aanvaarde bijzondere voorwaarden primeren op deze algemene voorwaarden.
2. Koopovereenkomst
Een koopovereenkomst tussen VALTRIS en een verkoper komt tot stand wanneer VALTRIS een schriftelijke bestelling heeft geplaatst en deze door de verkoper zonder voorbehoud is aanvaard. De
bestelling wordt geacht door de verkoper aanvaard te zijn zonder voorbehoud, wanneer de ontvangen bestelbon door de verkoper binnen de 14 dagen ondertekend wordt teruggezonden. Bij gebreke
aan terugzending binnen de termijn van 14 dagen wordt de verkoper eveneens geacht de bestelling in al haar voorwaarden te hebben aanvaard niettegenstaande enige tegenstrijdige clausules in het
aanbod van de verkoper.
Alle bepalingen en modaliteiten vermeld in de bestelbon van VALTRIS, inclusief deze algemene voorwaarden, zullen van toepassing zijn op de overeenkomst. Latere afwijkingen aan deze
bestellingsvoorwaarden zijn slechts geldig mits schriftelijke toestemming vanwege VALTRIS.
3. Prijs en facturatie
3.1. Voor zover in de bestelbon niets anders is vermeld, zijn de opgegeven prijzen onveranderlijk en gelden ze in de aangeduide munteenheid. De prijzen zijn inclusief BTW en alle andere lasten en
kosten, inclusief verpakkings-, verzekerings-, transport- en leveringskosten voor de levering op de plaats aangeduid in de bestelbon.
3.2. De in drievoud opgestelde factuur moet binnen 6 weken na levering aan VALTRIS worden overgemaakt. Wanneer een levering betrekking heeft op meer dan één bestelling, wordt de verkoper
verzocht voor elke bestelling een afzonderlijke factuur op te maken. Elke factuur moet de referenties van de bestelling vermelden.
De facturen zullen slechts bedragen vermelden die in de bestelbon zijn vastgelegd. De facturen zijn betaalbaar in EURO binnen de 60 dagen na het einde van de maand van ontvangst van de factuur
door VALTRIS.
Alle facturen dienen het bestelbonnummer en de onderneming te vermelden. VALTRIS is niet aansprakelijk voor vertragingen bij betalingen, indien facturen deze gegevens niet vermelden.
4. Levering
4.1. Overeengekomen leverdata en levertermijnen zijn bindend. Bij overschrijding van de leveringstermijn wordt per begonnen week 1% van het totale bestelbedrag in mindering gebracht, onverminderd
het recht van VALTRIS om de overeenkomst te ontbinden en onverminderd het recht van VALTRIS om een hogere schadevergoeding overeenstemmende met de reële schade te vorderen.
4.2. Gebeurlijke gevallen van overmacht moeten behoorlijk betekend worden op het ogenblik dat ze zich voordoen. Overmacht geldt enkel wanneer de omstandigheden zich voordoen na de
totstandkoming van de overeenkomst, de uitvoering daarvan verhinderen en volledig buiten de wil van de partijen geschieden. Indien ingevolge deze omstandigheden de betaling niet tijdig kan
plaatsvinden, zal de verkoper hiervoor geen recht hebben op schadevergoeding. Geen enkele vergoeding zal aan de verkoper verschuldigd zijn in geval van aflevering voor de contractuele
leveringsdatum. Als overmacht dient beschouwd te worden gevallen van burgeroorlog, natuurrampen, lock-out, werkstaking en fabrieksbrand welke opsomming limitatief is en derhalve beperkend
dient geïnterpreteerd te worden.
4.3. De magazijnen van VALTRIS zijn open voor ontvangst van de goederen op werkdagen en openingsuren zoals vermeld op www.Valtris.be. Bij elke zending dient een verzendingsbericht gevoegd
te worden. Dit bericht zal de referenties van de bestelling, alsook het detail van de geleverde goederen vermelden; bovendien zal het ook het aantal verpakkingen, hun waarde en de voorwaarden van
terugname aanduiden. Een exemplaar van dit bericht dient aan VALTRIS de dag van de verzending per post te worden toegestuurd. Volledige ladingen per spoor mogen niet aan het adres van VALTRIS
verzonden worden tenzij mits uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van VALTRIS en volgens de, in ieder afzonderlijk geval, door VALTRIS te geven instructies.
4.4. Het transport van de te leveren goederen als zodanig is voor risico van de verkoper. De verkoper verbindt zich ertoe dat alle vereisten vermeld in de nationale en internationale ADR/RID/ADNreglementering m.b.t. het transport van gevaarlijke goederen over de weg/spoor/binnenwateren worden nageleefd.
4.5. Nieuw geleverde apparatuur mag een maximaal geluidstechnisch niveau van 80DBA niet overschrijden, en dit gemeten op een afstand van 1 meter van de apparatuur.
5. Eigendomsoverdracht
De eigendom van de verkochte goederen wordt overgedragen op het ogenblik van de inontvangstname van de goederen. Indien de facturen vóór de inontvangstname van de goederen zijn betaald, zal
de eigendom overgaan op het ogenblik van de betaling van de facturen.
6. Gebreken en aanspraken van derden
6.1. De bestelling zal worden uitgevoerd in materialen van eerste keuze, geschikt voor en aangepast aan het gebruik waarvoor zij bestemd zijn, vrij van alle gebreken, die o.a. het uiterlijk, de sterkte en
de bestandtijd tegen corrosie kunnen aantasten. De verkoper garandeert dat alle door hem geleverde goederen (apparaten en producten) in overeenstemming zijn met de technische specificaties van
VALTRIS, alle nationale en voor zover van toepassing ook internationale reglementeringen, richtlijnen of eisen t.a.v. o.m. veiligheid, hygiëne, kwaliteit, samenstelling, etikettering, verpakking en
inhoud en dat deze geschikt zijn voor het doel waarvoor zij bestemd zijn. De apparaten moeten bvb. in overeenstemming zijn met de Europese richtlijn 97/23/CE voor drukapparatuur. Aan de apparaten
moet een label met CE-teken worden gehecht, zoals vereist in bijlage VI van voormelde Richtlijn en bij de levering moet een conformiteitsverklaring overeenkomstig bijlage VII van voormelde
Richtlijn te worden gevoegd. Op vraag van VALTRIS zal de verkoper alle bestaande kwaliteits- en veiligheidscertificaten onverwijld mededelen.
Wat betreft de levering van grondstoffen en additieven, alsook de levering van eindproducten voor herverkoop, zal geen enkele wijziging aan het productieprocédé of de productievoorwaarden, evenmin
als aan de deel uitmakende bestanddelen, hun hoeveelheden of andere factoren, kunnen worden doorgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VALTRIS. In afwachting van de
aanvaarding van dergelijke wijziging door VALTRIS, zullen de grondstoffen, additieven en eindproducten verder geleverd worden aan de bestaande technische voorwaarden.
6.2. De verkoper garandeert dat op de geleverde of te leveren goederen geen rechten van derden rusten en dat er geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder intellectuele en industriële
eigendomsrechten. De verkoper vrijwaart VALTRIS voor alle aanspraken van derden wegens namaak of overtreding van brevetten, fabrieksmerken of andere beschermde rechten op de geleverde
goederen.
De verkoper vrijwaart VALTRIS voor alle aanspraken van derden m.b.t. de verkochte goederen. De verkoper is aansprakelijk voor alle door VALTRIS geleden schade. De verkoper is gehouden
VALTRIS terstond te berichten wanneer hij kennis neemt van eventuele aanspraken van derden. Indien aanspraken van derden
t.a.v. de geleverde goederen blijken te bestaan, is de verkoper gehouden op eerste verzoek van VALTRIS al het mogelijke te doen om VALTRIS alsnog de volledige en vrije eigendom te verschaffen,
zulks onverminderd de overige rechten van VALTRIS.
7. Aanvaarding der goederen, overgang van risico, uitvoering door een derde
7.1. VALTRIS is niet gehouden de door de verkoper geleverde goederen bij de inontvangstname onmiddellijk te keuren of te doen keuren, niettegenstaande hetgeen hieromtrent door de verkoper mocht
zijn bepaald op een orderbevestiging of soortgelijk document, dan wel op bescheiden die de levering vergezellen.
De inontvangstname van de goederen geldt niet als aanvaarding De goederen worden geacht aanvaard te zijn wanneer VALTRIS geen protest formuleert bij telefax of bij aangetekend schrijven binnen
een termijn van drie weken na de levering of de installatie van de goederen, voor zover een installatie van de goederen in de bestelbon voorzien is.
7.2. De overgang van het risico van de goederen gebeurt op het ogenblik van de aanvaarding van de goederen, i.e. drie weken na de levering of installatie ( in geval van installatie door de verkoper)
voor zover er geen protest geformuleerd werd bij telefax of bij aangetekend schrijven door VALTRIS.
7.3 VALTRIS behoudt zich het recht voor de goederen in de loop van het fabricageproces aan een onderzoek te onderwerpen. De kosten van de aanstelling van een controleorganisme vallen ten
laste van de verkoper. Bij afkeuring door het controleorganisme zullen ook alle kosten verbonden aan de herkeuring ten laste van de verkoper vallen behoudens wanneer de afkeuring uitsluitend te
wijten is aan een fout van VALTRIS. Iedere levering die niet volledig beantwoordt aan de specificaties van de bestelling, de modellen of de plannen kan worden geweigerd. Alle goederen die niet
voldoen aan de specificaties vermeld in de bestelbon zullen zonder kosten voor VALTRIS aan de verkoper worden teruggezonden
7.4. In geval van een niet-conforme levering of, in het algemeen bij niet-nakoming door de verkoper van zijn leveringsplicht, is VALTRIS zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en zonder
voorafgaandelijke ingebrekestelling gerechtigd de overeenkomst in haar geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door een derde op kosten en risico's van de in gebreke gebleven verkoper.
8. Aansprakelijkheid
8.1. Behoudens in geval van opzettelijke fout van VALTRIS, is de verkoper aansprakelijk voor alle zichtbare en verborgen gebreken gedurende een periode van 24 maanden na de levering van de
goederen of van de installatie van de goederen, voor zover de verkoper is overgegaan tot een installatie van de goederen. De verkoper is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, met
inbegrip van gebruiks-of winstderving. In geval van herstelling of vervanging van de goederen of defecte onderdelen, verbindt de verkoper zich tot eenzelfde aansprakelijkheid gedurende een
periode van 24 maanden na de vervanging of herstelling.
Na bovenvermelde termijnen blijft de verkoper aansprakelijk voor alle verborgen gebreken, voor zover VALTRIS het verborgen gebrek binnen een redelijke termijn meldt na de ontdekking ervan.
Deze termijn kan onder geen enkel beding korter zijn dan 5 werkdagen.
Bij de levering van de grondstoffen, additieven en eindproducten, waarborgt de verkoper in het bijzonder dat de producten beantwoorden aan de eventueel overeengekomen technische specificaties
en kwaliteitseisen, zoals bepaald in artikel 6.1. en vrij zijn van alle gebreken.
8.2. De waarborg dekt de onmiddellijke en kosteloze vervanging (hierin inbegrepen arbeids-, verblijf- en plaatsingskosten) van de onderdelen, de goederen, de producten of de installatie, of het
kosteloos herstellen van de producten. Deze waarborg dekt zowel alle directe als indirecte schade die uit de vastgestelde gebreken of non-conformiteit zouden voortvloeien. Deze waarborg doet geen
afbreuk aan de rechten van VALTRIS, zoals vermeld in artikel 9.
8.3. Naast voormelde waarborgen zal de verkoper, behoudens in geval van opzettelijke fout van VALTRIS, aansprakelijk zijn voor alle gebeurlijke ongevallen evenals voor alle mogelijke schade
uit hoofde van de geleverde producten of de uitgevoerde prestaties.
De verkoper blijft aansprakelijk, zelfs indien hij gebruik maakt van het materiaal van VALTRIS. De verkoper is verplicht zich van tevoren van de bruikbaarheid en de goede staat van dit materiaal
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te verzekeren.
9. Ontbinding van de overeenkomst
9.1. Indien de verkoper tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting, is VALTRIS gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden lastens
de verkoper, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder tot enige schadevergoeding, uit welken hoofde ook, verplicht te zijn. Indien de verkoper tekortschiet in de nakoming van enig op hem
rustende verplichting, is de verkoper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van
15 % op het verschuldigde bedrag van de factuurwaarde m.b.t. de door hem verkochte goederen, onverminderd het recht van VALTRIS een hogere schadevergoeding overeenstemmende met de
reële schade te vorderen. Het voorgaande geldt eveneens indien de verkoper gedeeltelijk tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, bvb. doordat slechts een gedeelte van de verkochte
goederen niet tijdig wordt geleverd of er slechts een gedeelte van de verkochte goederen gebreken vertoont.
In geval van toerekenbare tekortkoming, dan wel in geval van onrechtmatig handelen jegens VALTRIS, is de verkoper tevens gehouden alle door VALTRIS dientengevolge gemaakte kosten te
vergoeden, waaronder alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten. Deze kosten zijn een bijkomende schadepost die geen deel uitmaakt van de forfaitaire schadevergoeding vermeld in
voorgaande alinea .
9.2. VALTRIS kan de overeenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling ontbinden lastens de verkoper ingeval van faillissement, staking van
betaling, invereffeningstelling van de verkoper, zonder tot enige vorm van schadevergoeding gehouden te zijn. De verkoper is gehouden tot vergoeding van alle schade en kosten die VALTRIS
dientengevolge lijdt. Alle vorderingen die VALTRIS in deze gevallen op de verkoper mocht hebben of verkrijgen zullen onmiddellijk en volledig opeisbaar worden.
10. Verzekeringen
10.1. De verkoper zal alle nodige aansprakelijkheidsverzekeringen, waaronder een verzekering BA Uitbating en een verzekering Producten of BA na levering afsluiten. De verzekeringuitbating
dient o.a. dekking te verlenen voor schade die kan optreden aan de toevertrouwde te bewerken voorwerpen tijdens de uitvoering van de installatie. De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
Producten of Na Levering dekt
o.a. de schade die kan optreden uit hoofde van de geleverde producten of de uitgevoerde installatie. In voorkomend geval zal de verkoper eveneens een professionele burgerlijke
aansprakelijkheidsverzekering moeten onderschrijven.
10.2. De gewaarborgde bedragen voor de verzekering BA Uitbating dienen minimaal een bedrag te belopen ad. 7 500 000 EUR per schadegeval.
De verzekerde bedragen in de verzekering BA Na Levering of Beroepsaansprakelijkheid dienen minimaal een bedrag te belopen ad. 7 500 000 EUR per verzekeringsjaar.
De verzekerde bedragen kunnen met schriftelijk akkoord van VALTRIS verminderd worden.
10.3. De verkoper zal alle andere nodige verzekeringen, waaronder alle wettelijk verplichte verzekeringen, zoals de wettelijk verplichte verzekering Arbeidsongevallen en de wettelijk verplichte
verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Voertuigen afsluiten evenals een transportverzekering in geval van transport van goederen.
10.4. De door de verkoper afgesloten verzekeringen zullen een clausule afstand van verhaal bevatten, waarmee de verzekeraar afstand doet van elke vorm van verhaal tegen VALTRIS, haar personeel
en alle met VALTRIS verbonden vennootschappen en hun personeel.
11. Vertrouwelijkheid
De bestelorder alsook alle andere informatie, tekeningen, specificaties en gegevens medegedeeld door VALTRIS aan de verkoper n.a.v. deze bestelling, zijn confidentieel en mogen niet medegedeeld
worden aan derden, behoudens met voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van VALTRIS. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is de commerciële en technische informatie medegedeeld
door de verkoper aan VALTRIS
m.b.t. de bestelorder niet vertrouwelijk.
12. Overdracht van de bestelling
De bestelling mag niet geheel of gedeeltelijk worden overgedragen of worden uitgevoerd in onderaanneming zonder de schriftelijke toestemming van VALTRIS. Niettegenstaande de toestemming
van VALTRIS, zal de verkoper t.a.v. VALTRIS persoonlijk en rechtstreeks verantwoordelijk blijven voor de goede uitvoering van de bestelling.
13. Forumkeuze en rechtskeuze
Alle geschillen m.b.t. de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de beëindiging en de interpretatie van de overeenkomst worden door het Belgische recht beheerd.
Elk geschil valt onder uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Antwerpen onverminderd het recht van VALTRIS om een vordering in te leiden voor de
Rechtbanken van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de verkoper.
14 Slotbepaling
Is een bepaling uit deze algemene aankoopvoorwaarden in strijd met een bepaling van dwingend recht of alleszins niet geldig, dan geldt tussen partijen hetgeen zoveel mogelijk met de bepaling in
deze algemene aankoopvoorwaarden overeenstemt en toch geldig is. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.
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