ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

Toepasselijkheid
(1)
Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van
toepassing, tenzij schriftelijk gewijzigd door
beide partijen, en hebben voorrang op
eventuele tegenstrijdige of aanvullende
voorwaarden van verkoper.
Bevestiging van de overeenkomst (2)
De bevestiging van de overeenkomst, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot de
overeengekomen prijs en het tijdstip van
levering, moet binnen vijf (5) dagen na afgifte
van de overeenkomst door de koper zijn
ontvangen. Indien de overeenkomst niet
binnen deze termijn door de verkoper is
bevestigd of afwijkt van de overeenkomst,
heeft de koper het recht de overeenkomst
zonder enige aansprakelijkheid jegens de
verkoper te ontbinden. Een overeenkomst
dient door de verkoper schriftelijk te worden
bevestigd zoals hieronder vermeld, om
bindend te worden voor de partijen.
Betalingsvoorwaarden
(3)
Betaling houdt geen aanvaarding van de
geleverde goederen of het gefactureerde
bedrag in. Er worden geen strafrente, factuuren/of verschottenvergoeding in rekening
gebracht. De kosten voor een deugdelijke
verpakking zijn in de prijs inbegrepen.
Documentatie
(4)
Alle
gebruikelijke
documentatie
of
certificaten met betrekking tot het materiaal
en de kwaliteit van de goederen dienen door
de verkoper kosteloos aan de koper te worden
verstrekt. De levering wordt pas geacht te zijn
gedaan nadat deze documentatie of
certificaten aan de koper zijn verstrekt.
Leveringsvoorwaarden
(5)
Leveringsvoorwaarden
zullen
worden
geïnterpreteerd in overeenstemming met de
Incoterms (zoals gewijzigd in 2000).
Vertraging
(6)
Indien de verkoper de levering niet kan
uitvoeren zoals overeengekomen of indien

vertraging in de levering dreigt te ontstaan,
dient de verkoper de koper hiervan
onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te
stellen, met vermelding van de oorzaak van
de
vertraging, het nieuwe tijdstip van
levering
en
de
te
gebruiken
transportmiddelen. De verkoper is in dat geval
verplicht de goederen met een dergelijk
transportmiddel te leveren, waardoor de
vertraging zoveel mogelijk wordt beperkt. Alle
extra
kosten
voor
dergelijke
vervoersmiddelen zijn voor rekening van de
verkoper. Indien de levering meer dan twee
(2) weken vertraging oploopt, heeft de koper
het recht de overeenkomst met betrekking
tot
de
vertraagde
levering
of
de
overeenkomst in zijn geheel te ontbinden. De
koper heeft recht op vergoeding door de
verkoper van alle directe en indirecte schade
die de koper als gevolg van de vertraging lijdt.
Garantie
(7)
De verkoper is aansprakelijk voor gebreken
aan de goederen die zich voordoen binnen
zes (6) maanden na ontvangst van de
goederen
door
de
koper
of
een
geadresseerde, afhankelijk van wat het meest
recentelijk gebeurt. Indien de levering
gedeeltelijk gebrekkig is, is de koper
gerechtigd de juiste zaken te scheiden en de
levering te annuleren voor zover deze
betrekking heeft op de gebrekkige zaken. De
prijs wordt overeenkomstig verlaagd. De
termmijn van de garantieverplichting van de
verkoper geldt niet in geval van nalatigheid
van de verkoper of indien na het verstrijken
van de garantietermijn goederen met
gebreken in belangrijke mate worden
ontdekt of naar het redelijke oordeel van de
koper een aanzienlijk risico voor persoonlijk
letsel met zich meebrengt en een dergelijk
gebrek niet is ontstaan als gevolg van
normale slijtage. De verkoper zal ervoor
zorgen dat alle toepasselijke regels en
overheidsvoorschriften met betrekking tot de
goederen en de staat, de verpakking, het
transport, enz. … van de goederen worden
nageleefd.
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Aansprakelijkheid
voor
gebreken
(8)
In het geval zich gebreken voordoen waarvoor
de verkoper verantwoordelijk is, heeft de
koper, naar zijn oordeel, het recht om van de
verkoper te eisen dat hij het gebrek corrigeert,
een prijsvermindering of het gebrek op
kosten van de verkoper t laten verhelpen of de
levering te annuleren. De koper heeft recht op
een vergoeding van alle andere directe of
indirecte schade die de koper als gevolg van
een dergelijk gebrek of gebrek mocht lijden.
In afwachting van het herstel van eventuele
defecte producten door de verkoper of de
afwikkeling van enige vordering in verband
daarmee, heeft de koper het recht om een
gelijkwaardig bedrag aan de verkoper te
verrekenen of in te houden.
Productaansprakelijkheid
(9)
De verkoper is – net als tussen verkoper en
koper – aansprakelijk voor de schadelijke
eigenschappen van de geleverde goederen,
ongeacht of de benadeelde partij enige
vordering op de koper of de verkoper, dan wel
op de verkoper, dan wel op beiden, instelt.

te goeder onderhandelen over de wijzigingen
of aanvullingen van dit contract die nodig zijn
om het doel van dit contract uit te voeren en
het doel ervan te bereiken in het licht van
deze ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid.
Elk geschil dat voortvloeit uit of in correctie
met dit contract zal definitief worden beslecht
door arbitrage volgens de regels van
bemiddeling
en
arbitrage
van
de
Internationale Kamer van Koophandel door
een of meer scheidsrechters die in
overeenstemming met deze regels worden
benoemd. Arbitrageprocedures zullen in de
Nederlandse taal worden gevoerd. De
arbitrageprocedure vindt plaats in Brussel,
België.

Dit document is beschikbaar op verzoek,
beschikbaar
ter
inzage
op
de
maatschappelijke
zetel
en
is
online
beschikbaar
op
volgend
webadres:
https://www.holvoetgebroeders.be/wpcontent/uploads/2019/10/Algemene-VW.pdf

Overmacht
(10)
Een partij is niet aansprakelijk voor enige
tekortkoming in de nakoming van haar
verplichtingen als gevolg van overmacht, die
de partij ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst redelijkerwijs niet had kunnen
verwachten of in aanmerking had kunnen
nemen en waarvan de partij de gevolgen
redelijkerwijs niet had kunnen voortkomen of
overwinnen. Indien enige omstandigheid
langer dan dertig (3°) dagen voortduurt, heeft
elk der partijen het recht de overeenkomst
met betrekking tot de vertraagde of
gebrekkige levering geheel of gedeeltelijk te
ontbinden zonder enige aansprakelijkheid
jegens de andere partij.
Algemeen
(11)
De verkoper is niet gerecht om zijn rechten of
verplichtingen aan een derde over te dragen,
zonder
voorafgaande
schriftelijke
toestemming van de koper. Indien enige
bepaling van dit contract of de toepassing
ervan op de enige persoon of omstandigheid,
om welke reden of in welke mate dan ook,
ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal deze
ongeldigheid of afdwingbaarheid op geen
enkele wijze de rest van het contract
beïnvloeden of ongeldig of niet-afdwingbaar
maken. In geval van ongeldigheid of nietafdwingbaarheid van een bepaling van dit
contract of de toepassing ervan op een
persoon of omstandigheid, zullen de partijen
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