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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN BEKAERTDESLEE

De Algemene Inkoopvoorwaarden van BekaertDeslee zijn van toepassing op alle inkopen van Producten en Diensten door
BekaertDeslee.
1.
DEFINITIES
In deze Algemene Inkoopvoorwaarden hebben de volgende
termen de volgende betekenis:
1.1
“Verbonden Vennootschap”: iedere verbonden
vennootschap als omschreven in artikel 11 van het
Belgisch Wetboek van Vennootschappen;
1.2
Order”: iedere inkooporder van BekaertDeslee voor
Producten of Diensten waarop deze Algemene
Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn;
1.3
“Producten”: alle producten die BekaertDeslee van
de Leverancier koopt;
1.4
“Diensten”: alle diensten die BekaertDeslee van de
Leverancier koopt;
1.5
“Algemene Inkoopvoorwaarden”: deze voorwaarden
voor de inkoop van Producten en Diensten;
1.6
“Achtergrondkennis”:
alle
Intellectuele
Eigendomsrechten met betrekking tot Producten of
Diensten die geen Voorgrondkennis zijn;
1.7
“Voorgrondkennis”:
alle
Intellectueleeigendomsrechten met betrekking tot eindproducten
en diensten waarin/waarvoor de Producten en
Diensten worden verwerkt/uitgevoerd;
1.8
“Intellectuele
Eigendomsrechten”:
octrooien,
rechten op uitvindingen, auteursrechten en naburige
rechten,
handelsmerken,
handelsnamen
en
domeinnamen, rechten op ontwerpen, rechten op
computerprogramma’s, rechten op databanken,
rechten op vertrouwelijke informatie (waaronder
begrepen knowhow en bedrijfsgeheimen) en alle
andere intellectuele eigendomsrechten, in alle
gevallen zowel geregistreerd als niet geregistreerd en
met inbegrip van alle aanvragen (of rechten tot het
aanvragen) en verlengingen of uitbreidingen van
dergelijke rechten en alle vergelijkbare of
gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming
die nu of in de toekomst waar dan ook ter wereld
bestaan.
1.9
"Vertrouwelijke Informatie": alle kennis en informatie
in welke vorm dan ook, zowel mondeling als
schriftelijk, waaronder maar niet beperkt tot bepaalde
technische
en
financiële
informatie,
bedrijfsomstandigheden,
productspecificaties,
productontwerpen, data, databanken, studies, tests,
rapporten,
discussies,
materialen,
knowhow,
technologie,
methoden,
bedrijfsprocessen,
marketingstrategieën,
technieken
en
bedrijfsgeheimen, al dan niet geoctrooieerd of
octrooieerbaar, auteursrechtelijk beschermd of voor
auteursrechtelijke bescherming in aanmerking
komend;
2.
2.1

REIKWIJDTE
BekaertDeslee Holding NV, statutair gevestigd te
8790 Waregem, Deerlijkseweg 22 (België), met
ondernemingsnummer
BE
0628.953.443,
en
Verbonden Vennootschappen van de BekaertDesleegroep
(hierna
te
noemen
“BekaertDeslee”)
ontwikkelen,
vervaardigen
en
leveren
textielproducten, terwijl de contracterende partij
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3.
3.1

Producten en Diensten levert die kunnen worden
gebruikt voor de producten van BekaertDeslee
(hierna te noemen de “Leverancier”). De partijen
worden hierna afzonderlijk aangeduid als “Partij” en
gezamenlijk als de “Partijen”. Behoudens speciale
voorwaarden die deel uitmaken van een afzonderlijke
schriftelijke overeenkomst tussen de Partijen, zijn
deze
Algemene
Inkoopvoorwaarden
van
BekaertDeslee van toepassing op alle Orders en
Inkopen
van
Producten
en
Diensten
die
BekaertDeslee bij een Leverancier heeft geplaatst en
gedaan.
De Algemene Inkoopvoorwaarden worden geacht
door de Leverancier te zijn aanvaard enkel door de
aanvaarding van een Order, hetgeen overeenkomstig
artikel 3.1 een stilzwijgende aanvaarding kan zijn.
Deze
Algemene
Inkoopvoorwaarden
worden
gepubliceerd op de website van BekaertDeslee en
kunnen op eenvoudig verzoek worden toegezonden.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zullen
de Algemene Inkoopvoorwaarden in de plaats treden
van alle voorwaarden met betrekking tot prijsopgave,
aanvaarding, aankoop- en/of afleveringsbewijzen en
cognossementen van de Leverancier, zelfs als hierin
het tegenovergestelde wordt bepaald. Aanvaarding
van de Order door de Leverancier geldt als
aanvaarding van de Algemene Inkoopvoorwaarden
met inbegrip van de overigens overeengekomen en
gespecificeerde voorwaarden.
Afwijkingen van de Algemene Inkoopvoorwaarden
zullen niet geldig zijn tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
overeengekomen
en
ondertekend
door een
gemachtigde van BekaertDeslee.
In geval van strijdigheid tussen deze Algemene
Inkoopvoorwaarden en een afzonderlijke schriftelijke
overeenkomst zullen de bepalingen van de
schriftelijke overeenkomst prevaleren boven deze
Algemene Inkoopvoorwaarden.
BekaertDeslee behoudt zich het recht voor deze
Algemene Inkoopvoorwaarden te allen tijde te kunnen
wijzigen.
De
gewijzigde
Algemene
Inkoopvoorwaarden zullen ten minste 30 dagen vóór
inwerkingtreding worden gepubliceerd op de website
van BekaertDeslee, met vermelding van het
versienummer.
ORDERS
De Koper zal alleen gebonden zijn indien de
inkooporder
schriftelijk
is
geplaatst.
De
koopovereenkomst (“Overeenkomst”) wordt van
kracht op de datum waarop de Order schriftelijk door
de Leverancier wordt aanvaard. Indien de Leverancier
een Order niet binnen 48 uur na ontvangst heeft
bevestigd of afgewezen, wordt deze Order geacht te
zijn aanvaard. De Overeenkomst bestaat uit de Order,
schriftelijk met de Koper overeengekomen specifieke
voorwaarden en deze Algemene Inkoopvoorwaarden,
met uitsluiting van alle afwijkende opmerkingen in het
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aanvaardingsformulier tenzij
deze uitdrukkelijk
schriftelijk met de Koper zijn overeengekomen.
De hoeveelheid, kwaliteit en beschrijving van de
Producten en Diensten zullen overeenkomen met de
specificaties die in de Order zijn opgenomen en/of
eventuele van toepassing zijnde specificaties die door
BekaertDeslee aan de Leverancier zijn verstrekt of
waarop BekaertDeslee de Leverancier heeft gewezen.

2

Versie 1.0
3.3

BekaertDeslee kan op enig moment voorafgaand aan
de levering schriftelijk wijzigingen aanbrengen met
betrekking tot de Order, waaronder wijzigingen in de
tekeningen, ontwerpen, specificaties, wijze van
vervoer, hoeveelheden, verpakking of de tijd of plaats
van levering. Indien dergelijke wijzigingen leiden tot
een toename van de kosten of de tijd die nodig is voor
de uitvoering van de Order, zal een billijke aanpassing
van de prijs, het leveringsschema of beide worden
toegepast. Iedere vordering of aanpassing door de
Leverancier moet schriftelijk door BekaertDeslee
worden goedgekeurd voordat de Leverancier
dergelijke wijzigingen toepast.
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4.5

INKOOP VAN PRODUCTEN
De artikelen 4 tot en met 8 zijn specifiek van
toepassing op de levering van Producten. In geval van
strijdigheid tussen deze artikelen en andere artikelen
van deze Algemene Inkoopvoorwaarden prevaleren
de artikelen 4 tot en met 10 met betrekking tot
kwesties inzake de levering van Producten.
4.
4.1

4.2

4.3

4.4

LEVERING
De Leverancier levert de Producten overeenkomstig
de leveringsvoorwaarden die in de Order worden
vermeld. Tenzij in de Order uitdrukkelijk anders is
vastgelegd, worden de Producten DDP (Delivery Duty
Paid, franco inclusief rechten) afgeleverd bij de
pakhuizen van de productielocatie of enige andere
door BekaertDeslee in de Order gespecificeerde
locatie, Incoterms® 2010.
De Producten worden geleverd op de datum of binnen
de in de Order vastgestelde termijn of, indien een
dergelijke datum niet is vastgesteld, binnen een
termijn van dertig (30) dagen na ontvangst van de
Order, met dien verstande dat BekaertDeslee te allen
tijde gerechtigd is door middel van een schriftelijke
kennisgeving aan de Leverancier een datum te
specificeren waarop de Producten uiterlijk dienen te
worden geleverd. Indien BekaertDeslee aangeeft dat
levering dringend geboden is, zal de Leverancier zich
naar beste kunnen inspannen om zo spoedig mogelijk
aan de behoefte van BekaertDeslee te voldoen.
De Leverancier erkent dat de levertijd van de
Producten een wezenlijk onderdeel van de Order is en
de in artikel 9 genoemde rechtsmiddelen zullen,
zonder verdere ingebrekestelling, van toepassing zijn
indien de Producten niet op de vervaldatum worden
geleverd.
Zodra de Leverancier verwacht dat de vastgestelde
vervaldatum
van
de
levering
zal
worden
overschreden, zal de Leverancier BekaertDeslee
onmiddellijk schriftelijk hiervan in kennis stellen,
onverminderd de rechten die op grond van artikel 4.2
aan BekaertDeslee zijn toegekend. Overeenkomstig
de bepaling inzake overmacht in artikel 21 zal de
Leverancier alle noodzakelijke wijzigingen die nodig
zijn om zijn verplichtingen op grond van de Order na
te komen en de mogelijke gevolgen van een
dergelijke vertraging te beperken, aanbrengen en
betalen.
De Leverancier zal de Producten verpakken op de
overeengekomen wijze of, indien er geen
verpakkingswijze is vastgesteld, op de in het

4.6

4.7

4.8

4.9

5.
5.1

handelsverkeer gebruikelijk wijze, overeenkomstig de
in het land van bestemming geldende specifieke
regelgeving. De Producten zullen worden gemerkt
volgens de instructies van BekaertDeslee en de
eventuele geldende regelgeving of vereisten van de
vervoerder en zullen naar behoren worden verpakt en
opgeslagen zodat ze bij de normale gang van zaken
hun bestemming in onbeschadigde toestand bereiken.
De Leverancier verbindt zich ertoe BekaertDeslee
tijdig te voorzien van alle relevante informatie over de
Producten die in het kader van de Order worden
geleverd, waaronder maar niet beperkt tot alle
gebruiksen
veiligheidsvoorschriften,
waarschuwingsberichten en andere informatie die
mogelijk nodig zijn voor het juiste gebruik en
onderhoud van de Producten en/of voor de
inontvangstneming
van
de
Producten
door
BekaertDeslee. De verstrekte informatie met
betrekking tot alle door BekaertDeslee bestelde
Producten en alle processen die werden toegepast
voor de vervaardiging of montage van deze
Producten, omvat alle documentatie die redelijkerwijs
nodig is om de samenstelling van de materialen te
kunnen vaststellen, omschreven per stof met
vermelding van de gebruikte hoeveelheid per stof.
De Leverancier zal erop toezien dat iedere levering
vergezeld gaat van een afleveringsbon waarop onder
andere het ordernummer, de orderdatum, het aantal
pakketten en de inhoud ervan, de hoeveelheid en, in
geval van een deellevering, het resterende deel van
de Order dat nog moet worden geleverd, duidelijk
worden vermeld.
Tenzij
schriftelijk
uitdrukkelijk
anders
wordt
overeengekomen met BekaertDeslee, dient de
verpakking kosteloos te worden geleverd maar zal
deze, indien dit wordt verzocht, voor rekening en
risico van de Leverancier worden geretourneerd.
Deelleveringen zijn alleen mogelijk met voorafgaande
schriftelijke
toestemming
van
BekaertDeslee.
Wanneer de Order meer dan één stuks van een
Product betreft en BekaertDeslee ermee instemt dat
de levering in termijnen plaatsvindt, zal de Order
worden beschouwd als een afzonderlijk contract met
betrekking tot iedere termijn. Indien echter een termijn
niet wordt geleverd, dan is BekaertDeslee gerechtigd
om naar eigen keuze de Order als afgewezen te
beschouwen.
De Leverancier is verplicht de bestelde hoeveelheid
Producten te leveren, tenzij een in de Order
gespecificeerde
tolerantiemarge
wordt
overeengekomen.
De Leverancier erkent dat de gespecificeerde
hoeveelheid Producten van de Order een wezenlijk
onderdeel van de Order is en de in artikel 14
genoemde rechtsmiddelen zullen, zonder verdere
ingebrekestelling, van toepassing zijn indien de
gespecificeerde hoeveelheid Producten niet op de
vervaldatum wordt geleverd.
RISICO EN EIGENDOMSRECHT
Overeenkomstig deze Algemene Inkoopvoorwaarden
en/of de Order gaat het risico in verband met de
Producten na levering aan BekaertDeslee over op
BekaertDeslee.
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5.2

Op grond van deze Algemene Inkoopvoorwaarden
en/of de Order gaat de eigendom van de Producten
na
levering
aan
BekaertDeslee
over
op
BekaertDeslee.

6.
6.1

AANVAARDING EN AFWIJZING
De kwaliteit, hoeveelheid en uitvoering van de
geleverde Producten zullen worden onderworpen aan
een inspectie door BekaertDeslee. BekaertDeslee zal
pas geacht worden de Producten te hebben aanvaard
nadat BekaertDeslee in de gelegenheid is gesteld om
de Producten na levering binnen tien (10) dagen,
tenzij schriftelijk anders is bepaald, of, indien later,
binnen een redelijke termijn nadat een verborgen
gebrek in de Producten aan het licht is gekomen, te
inspecteren.
Indien Producten waarop de Order betrekking heeft,
ondeugdelijk zijn of anderszins niet voldoen aan de
vereisten van de Order, zijn de in artikel 14 genoemde
rechtsmiddelen zonder verdere ingebrekestelling van
toepassing.
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7.
7.1

7.2

7.3

7.4

VERPLICHTINGEN VAN DE LEVERANCIER
De Leverancier zal kwaliteitscontrole toepassen en de
normen inzake kwaliteitsborging van leveranciers
(Supplier Quality Assurance) in acht nemen
overeenkomstig de vereisten van BekaertDeslee.
Testrapporten of -resultaten en certificaten met
betrekking tot de Producten zullen aan BekaertDeslee
worden verstrekt zoals uiteengezet in de voorwaarden
van de Order, of indien de Order hier niet in voorziet,
op verzoek van BekaertDeslee.
De Leverancier verbindt zich ertoe tijdens de
uitvoering van Orders uit hoofde van deze Algemene
Inkoopvoorwaarden
de
gedragscode
voor
leveranciers van BekaertDeslee (die op de website
van BekaertDeslee beschikbaar is en op verzoek kan
worden verstrekt) en de geldende wet- en regelgeving
op het gebied van milieu, gezondheid en/of veiligheid
na te leven.
BekaertDeslee heeft te allen tijde het recht om de
producten op een redelijk tijdstip te inspecteren en te
testen. De Leverancier zal voor eigen rekening
BekaertDeslee te allen tijde alle faciliteiten en hulp
bieden die redelijkerwijs nodig zijn voor de uitvoering
van inspecties en tests. Indien BekaertDeslee naar
aanleiding van de uitkomsten van een dergelijke
inspectie of test er niet voldoende van overtuigd is dat
de Producten in alle opzichten voldoen aan deze
Algemene Inkoopvoorwaarden en/of de Order, zal de
Leverancier alle maatregelen nemen die nodig zijn
om naleving te garanderen. Ongeacht dergelijke
inspecties of tests blijft de Leverancier volledig
verantwoordelijk voor de Producten en zullen de
verplichtingen van de Leverancier uit hoofde van deze
Algemene Inkoopvoorwaarden en/of de Order niet
worden beperkt of anderszins beïnvloed door
dergelijke inspecties of tests. Alle inspectierapporten
inzake Producten waarop de Order betrekking heeft,
zullen tijdens de uitvoering van de Order en zoveel
langer als door BekaertDeslee is bepaald voor
BekaertDeslee beschikbaar zijn.
De Leverancier zal BekaertDeslee te allen tijde
toestaan op een redelijk tijdstip bij de Leverancier
controles met betrekking tot de gedragscode van
BekaertDeslee en de bedrijfsprocessen uit te voeren.
Dergelijke controles mogen, na een redelijke
voorafgaande kennisgeving, door BekaertDeslee of
een door BekaertDeslee aangewezen extern
controlebedrijf worden uitgevoerd. BekaertDeslee zal
de kosten voor de controle dragen, tenzij uit de
controle blijkt dat de Leverancier niet aan de vereisten
voldoet. Voor de uitvoering van de controle is
BekaertDeslee gebonden aan, en zal BekaertDeslee
ervoor zorgen dat ieder extern controlebedrijf
gebonden is aan, de geheimhoudingsverplichtingen
als voorzien in artikel 18 van deze Algemene
Inkoopvoorwaarden. De modaliteiten van de controle
zullen in onderling overleg door de Partijen worden
vastgesteld. Indien de Leverancier weigert een
controle toe te staan, zal dit worden beschouwd als
een wezenlijke inbreuk op deze Algemene
Inkoopvoorwaarden. Indien BekaertDeslee naar
aanleiding van een dergelijke controle niet tevreden
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7.5

7.6

8.
8.1

8.2

is, zal de Leverancier alle maatregelen nemen die
nodig zijn om naleving te garanderen.
De Leverancier zal BekaertDeslee regelmatig
informeren
over
zijn
activiteiten
en
over
marktontwikkelingen en wijzigingen met betrekking tot
zijn onderneming en zijn bedrijfsactiviteiten.
De Leverancier zal de Order uit hoofde van deze
Algemene Inkoopvoorwaarden zorgvuldig uitvoeren.
Indien de Leverancier en BekaertDeslee er niet in
slagen overeenstemming te bereiken over een geschil
met
betrekking
tot
deze
Algemene
Inkoopvoorwaarden zal dit de Leverancier niet
ontheffen van de uitvoering de Order, tenzij
BekaertDeslee schriftelijk uitdrukkelijk toestemming
hiervoor heeft verleend.
GARANTIES
De Leverancier garandeert de professionele
nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze
Algemene Inkoopvoorwaarden volgens de hoogste
industrienormen.
De
Leverancier
garandeert
BekaertDeslee uitdrukkelijk dat de Producten:
(i)
volledig en van voldoende kwaliteit zijn en
geschikt zijn voor de doeleinden die de
Leverancier heeft gespecificeerd of die
BekaertDeslee aan de Leverancier kenbaar
heeft gemaakt;
(ii)
vrij van (zichtbare of verborgen) ontwerp-,
materiaal- en fabricagefouten zijn;
(iii)
vrij van zekerheidsrechten of beslagen zijn;
(iv)
in alle opzichten overeenkomen met door
BekaertDeslee verstrekte of goedgekeurde
specificaties,
tekeningen,
stalen
of
beschrijvingen;
(v)
zodanig zijn ontworpen, geconstrueerd,
vervaardigd, verpakt en geleverd dat ze
veilig en vrij van gevaarlijke stoffen zijn en
geen gezondheids- en veiligheidsrisico's
vormen; en
(vi)
voldoen aan alle geldende internationale,
nationale en lokale wetten, regels, normen,
vereisten (waaronder maar niet beperkt tot
vereisten met betrekking tot milieu,
gezondheid
en
veiligheid),
vrijwillige
gedragscodes
en
gemeenschappelijke
industriële veiligheids- en kwaliteitsnormen
die gelden voor het voorwerp van deze
Algemene Inkoopvoorwaarden, ook indien
deze van toepassing zijn in het rechtsgebied
waar de opdracht voor de Producten is
gegeven en/of waar de Producten worden
geleverd.
Inspecties, tests, de aanvaarding of het gebruik van
de Producten doen niet af aan de verplichtingen van
de Leverancier uit hoofde van deze garantie. Deze
garantie geldt voor BekaertDeslee, zijn opvolgers,
rechtverkrijgenden, klanten en gebruikers van de
Producten.
De garantie voor de Producten geldt voor een termijn
van vierentwintig (24) maanden na de leveringsdatum
tenzij
schriftelijk
anders
is
bepaald
door
BekaertDeslee. Dezelfde garantietermijn geldt voor
herstelde Producten vanaf het moment dat deze zijn
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gerepareerd en voor vervangende producten vanaf de
leveringsdatum.
De
Leverancier
zal
voor
eigen
rekening
productondersteuning bieden en het vermogen om dit
te doen in stand houden gedurende een termijn van
tien (10) jaar nadat de laatste Order uit hoofde van
deze
Algemene
Inkoopvoorwaarden
door
BekaertDeslee is geplaatst.
De Leverancier stemt ermee in voor eigen rekening
alle vergunningen, licenties en andere soorten
documenten die voor de Leverancier vereist zijn, te
verkrijgen en in stand te houden om te voldoen aan
alle bestaande wet- en regelgeving die mogelijk van
toepassing is op de naleving van deze Algemene
Inkoopvoorwaarden
door
de
Leverancier.
BekaertDeslee behoudt zich het recht voor om alle
aanvragen, vergunningen en licenties voorafgaand
aan
de
uitvoering
van
deze
Algemene
Inkoopvoorwaarden te beoordelen en goed te keuren.
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LEVERING VAN DIENSTEN
De artikelen 9 tot en met 11 zijn specifiek van
toepassing op Diensten uitgevoerd door de
Leverancier. In geval van strijdigheid tussen deze
artikelen en andere artikelen van de Algemene
Inkoopvoorwaarden prevaleren de artikelen 11 tot en
met 13 met betrekking tot kwesties inzake de
uitvoering van Diensten.
9
9.1

9.2

10
10.1

10.2

UITVOERING
De Leverancier zal de Diensten binnen de
overeengekomen termijn uitvoeren volgens een
schriftelijk door BekaertDeslee goedgekeurd schema.
Indien deze termijn wordt overschreden, zal de
Leverancier zonder ingebrekestelling in verzuim zijn.
De Leverancier is verplicht om aan BekaertDeslee
tijdig een voorafgaande kennisgeving te doen van de
voortgang en van een eventuele dreigende
overschrijding van de overeengekomen termijn. Een
dergelijke voorafgaande kennisgeving en het
ontbreken van een reactie hierop van BekaertDeslee
ontheffen
de
Leverancier
niet
van
zijn
aansprakelijkheid in geval van een daadwerkelijke
overschrijding van de overeengekomen termijn.
Wanneer de Diensten naar het oordeel van de
Leverancier voltooid zijn, zal hij BekaertDeslee
hiervan schriftelijk in kennis stellen. Binnen veertien
(14) dagen na ontvangst van deze kennisgeving zal
BekaertDeslee de Leverancier laten weten of hij de
uitvoering van de Diensten door de Leverancier wel of
niet aanvaard. Indien de uitvoering van de Diensten
wordt afgewezen, zal BekaertDeslee de Leverancier
schriftelijk in kennis stellen van de tekortkomingen die
aanvaarding van de uitvoering van de Diensten in de
weg staan. De beoordeling van de Diensten door
BekaertDeslee zal niet gelden als een aanvaarding
van de Diensten. De aanvaarding van de uitgevoerde
Diensten door BekaertDeslee geldt niet voor
verborgen gebreken, ongeacht of BekaertDeslee
dergelijke tekortkomingen heeft ontdekt en de
Leverancier hier niet van in kennis heeft gesteld.
GARANTIE
De Leverancier garandeert dat hij tijdens de looptijd
van de Overeenkomst beschikt en zal blijven
beschikken over de vaardigheden, ervaring, licenties
en vergunningen die vereist zijn voor de behoorlijke
uitvoering van de Overeenkomst. De Leverancier zal
er zorg voor dragen dat zijn personeel onder alle
omstandigheden op verantwoorde wijze handelt en
van onbesproken gedrag is. Het personeel van de
Leverancier dat betrokken is bij de uitvoering van de
Overeenkomst, valt te allen tijd onder de uitsluitende
verantwoordelijkheid, leiding en bevoegdheid en
onder het toezicht van de Leverancier.
De Leverancier garandeert dat (i) de Diensten op
professionele
en
vakkundige
wijze,
in
overeenstemming met de serviceniveaus en
specificaties, van technische aard of anderszins, en
volledig in overeenstemming met alle geldende weten regelgeving, administratieve normen en besluiten,
onder andere met betrekking tot veiligheid, milieu,
hygiëne en gevaarlijke materialen, en overeenkomstig
de praktijken van zorgvuldigheid en vakkundigheid,
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10.3

zullen worden uitgevoerd; (ii) de Diensten vrij van
materiaal- en/of fabricagefouten zijn; (iii) de Diensten
in overeenstemming zijn met alle geldende wet- en
regelgeving en codes.
De Leverancier garandeert dat het beoogde resultaat
en de vereisten, waarvan BekaertDeslee de
Leverancier in kennis heeft gesteld, zullen worden
bereikt. Indien de activiteiten advies omvatten,
garandeert de Leverancier de relevantie, juistheid en
volledigheid ervan. De Leverancier garandeert voorts
de geschiktheid en goede kwaliteit van door hem
verstrekte ontwerpen, tekeningen, richtsnoeren,
materialen, enz.
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WIJZIGINGEN IN DE REIKWIJDTE
BekaertDeslee kan naar eigen oordeel de bestelde
Diensten te allen tijde wijzigen mits hij dit eerst
schriftelijk
bevestigt.
De
Leverancier
dient
BekaertDeslee onmiddellijk in kennis te stellen van de
gevolgen van een dergelijke wijziging voor de
kwaliteit, de hoeveelheid, het tijdsbestek, de
veiligheid, de haalbaarheid, de risico's, enz. van het
werk. De overeengekomen beloning zal in dat geval
worden aangepast naar evenredigheid van het uit te
voeren meer- of minderwerk. De Leverancier dient de
bestelde wijzigingen onmiddellijk uit te voeren en
mag, hangende discussies over de aanpassing van
de beloning, zijn Diensten niet opschorten. De
Leverancier kan de reikwijdte van de Order niet
eenzijdig wijzigen.

12.
12.1

PRIJS EN BETALING
De gespecificeerde prijzen in de Order zijn vaste
prijzen tenzij anders is vastgelegd in de Order. Tenzij
anders bepaald zullen dergelijke prijzen (i) inclusief
alle van toepassing zijnde kosten zijn, waaronder
maar niet beperkt
tot
verpakkingsmateriaal,
verpakking, vervoer, verlading, laden en lossen,
verzekeringen en aflevering van de Producten of
Diensten op het afleveradres, reiskosten, ongebruikte
tijd, rechten, heffingen en belastingen anders dan
belasting toegevoegde waarde; en (ii) gedurende de
looptijd van de Overeenkomst tussen de Partijen
vastliggen,
tenzij
schriftelijk
anders
is
overeengekomen.
Er kunnen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van BekaertDeslee geen wijzigingen in
de prijs worden aangebracht of extra kosten in
rekening worden gebracht in verband met gestegen
materiaal-, arbeids- of transportkosten, fluctuerende
wisselkoersen of anderszins.
De facturen zullen in tweevoud en overeenkomstig
eventuele in de Order vermelde specifieke
factuurinstructies naar het factuuradres worden
verzonden. In alle facturen zullen de ordernummers
en een verwijzing naar de afleveringsbon worden
vermeld.
De Leverancier heeft het recht na levering van de
Producten of Diensten te factureren aan het
BekaertDeslee-onderdeel dat de Order heeft
geplaatst.
Tenzij anders bepaald in de Order zal BekaertDeslee
de prijs van de Producten of Diensten uiterlijk netto
[zestig (60)] dagen na de factuurdatum voldoen.

12.2

12.3

12.4

12.5
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12.7
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Onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel
behouden BekaertDeslee en zijn Verbonden
Vennootschappen zich het recht voor bedragen die de
Leverancier op enig moment aan BekaertDeslee of
zijn Verbonden Vennootschappen verschuldigd is, te
verrekenen met bedragen die BekaertDeslee of zijn
Verbonden Vennootschappen uit hoofde van deze
Algemene Inkoopvoorwaarden aan de Leverancier
verschuldigd zijn.
Betaling door BekaertDeslee zal niet worden opgevat
als een aanvaarding van Producten of Diensten of als
een verklaring van afstand van enig recht.
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13.
13.1

13.2

13.3

BEËINDIGING
Onverminderd enig ander recht van BekaertDeslee
heeft BekaertDeslee te allen tijde het recht om met
onmiddellijke
ingang
en
zonder
rechtelijke
tussenkomst of enige schadevergoeding de
Overeenkomst tussen de Partijen alsook Orders door
middel van een schriftelijke kennisgeving aan de
Leverancier te beëindigen, indien een of meer van de
volgende gebeurtenissen zich voordoet of voordoen:
(i)
de Leverancier pleegt een wezenlijke
inbreuk
op
deze
Algemene
Inkoopvoorwaarden en heeft de inbreuk niet
binnen
veertien
(14)
dagen
na
ingebrekestelling ongedaan gemaakt;
(ii)
de Leverancier is niet in staat of niet bereid
tijdens de uitvoering van Orders uit hoofde
van deze Algemene Inkoopvoorwaarden de
gedragscode van BekaertDeslee en/of
andere geldende wet- en regelgeving op het
gebied van milieu, gezondheid en/of
veiligheid na te leven;
(iii)
door een kwestie die redelijkerwijs buiten de
macht van een Partij ligt, kunnen alle
verplichtingen van een Partij of een
aanzienlijk deel ervan gedurende een
ononderbroken periode van dertig (30)
dagen na de datum waarop deze
verplichtingen hadden moeten worden
nagekomen, niet worden nagekomen;
(iv)
de Leverancier staakt zijn bedrijf of dreigt
zijn bedrijf te staken;
(v)
de financiële toestand van de Leverancier
verslechtert in zodanige mate dat het
vermogen van de Leverancier om naar
behoren te voldoen aan zijn verplichtingen
uit
hoofde
van
deze
Algemene
Inkoopvoorwaarden naar het oordeel van
BekaertDeslee in gevaar wordt gebracht;
en/of
(vi)
BekaertDeslee neemt er redelijkerwijs kennis
van dat enige bovengenoemde gebeurtenis
zal gaan plaatsvinden met betrekking tot de
Leverancier.
De Leverancier is aansprakelijk jegens BekaertDeslee
voor alle kosten die BekaertDeslee als gevolg hiervan
maakt.
De Partijen komen overeen dat de bepalingen van dit
artikel niet gelden voor het niet of vertraagd leveren
van Producten of Diensten wanneer dit het gevolg is
van factoren buiten de macht van de Leverancier
zoals voorzien in de bepaling inzake overmacht in
artikel 21.
De beëindiging van de Overeenkomst tussen de
Partijen, ongeacht de reden, zal geen afbreuk doen
aan de rechten en verplichtingen van de beide
Partijen die voorafgaand aan de beëindiging zijn
ontstaan, waaronder maar niet beperkt tot de rechten
van BekaertDeslee tegenover de Leverancier in
verband met een inbreuk op deze Algemene
Inkoopvoorwaarden (waaronder maar niet beperkt tot
volledige schadevergoeding).
Na beëindiging van de Overeenkomst tussen de
Partijen mag de Leverancier de eigendommen van
BekaertDeslee niet meer gebruiken en mag de
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13.4

14.

Leverancier op generlei wijze doen alsof hij de
Leverancier van BekaertDeslee is.
Alle verplichtingen die na beëindiging van de
Overeenkomst tussen de Partijen op basis van hun
aard van kracht blijven, zullen onverminderd van
kracht blijven.
RECHTSMIDDELEN
De
Leverancier
erkent
dat
de
precieze
overeenstemming van de Producten of Diensten met
deze Algemene Inkoopvoorwaarden en/of de Order
van wezenlijk belang is. Indien Producten of Diensten
niet
overeenkomstig
deze
Algemene
Inkoopvoorwaarden of een Order worden geleverd of
de Leverancier deze Algemene Inkoopvoorwaarden of
een Order niet naleeft, ook al is de inbreuk nog zo
gering, heeft BekaertDeslee onverminderd enig ander
recht of rechtsmiddel van BekaertDeslee het recht om
zonder verdere ingebrekestelling:
(i)
de Order geheel of gedeeltelijk te annuleren;
(ii)
de Producten of Diensten geheel of
gedeeltelijk af te wijzen en de Producten
voor rekening en risico van de Leverancier
aan de Leverancier te retourneren;
(iii)
de
Leverancier
naar
keuze
van
BekaertDeslee de gelegenheid te bieden
voor rekening van de Leverancier en binnen
de door BekaertDeslee gestelde termijn
gebreken in de Producten te herstellen of
vervangende producten te leveren en voor
het overige alles in het werk te stellen om
ervoor te zorgen dat deze Algemene
Inkoopvoorwaarden en de Order worden
nageleefd;
(iv)
te weigeren alle verdere Diensten of
leveringen van de Producten in ontvangst te
nemen;
(v)
de Producten of Diensten na een billijke
verlaging van de prijs te accepteren;
(vi)
al het werk dat nodig is om ervoor te zorgen
dat de Producten of Diensten voldoen aan
deze Algemene Inkoopvoorwaarden en de
Order, voor rekening van de Leverancier uit
te voeren of door een andere opdrachtnemer
te laten uitvoeren;
(vii)
schadevergoeding te eisen voor door
BekaertDeslee
gemaakte
bijkomende
(on)kosten of verliezen (waaronder maar niet
beperkt tot het verkrijgen van vervangende
Producten of Diensten van een andere
leverancier) die op enigerlei wijze toe te
rekenen zijn aan de niet-naleving van deze
Algemene Inkoopvoorwaarden en/of de
Order door de Leverancier;
(viii)
volledige terugbetaling door de Leverancier
te eisen voor geannuleerde Orders en
afgewezen of geweigerde Producten of
Diensten; en/of
(ix)
betaling op te schorten.
De hierin vervatte rechten en rechtsmiddelen die aan
BekaertDeslee zijn voorbehouden, zijn cumulatief en
mogen naar eigen oordeel door BekaertDeslee
worden uitgeoefend.
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15.
15.1

15.2

15.3

15.4

AANSPRAKELIJKHEID
De Leverancier is aansprakelijk voor, en zal
BekaertDeslee en zijn Verbonden Vennootschappen,
dochterondernemingen, gemachtigden, directeuren,
bestuurders,
werknemers
en
iedere
achtereenvolgende koper of gebruiker volledig
vrijwaren tegen, alle directe of indirecte schade en
gevolgschade, rechtsgedingen, vorderingen, verlies,
schade, letsel, kosten en/of onkosten (waaronder
begrepen advocatenhonoraria) voortvloeiende uit of
veroorzaakt door (i) het handelen of nalaten van de
Leverancier, zijn werknemers, vertegenwoordigers,
dochterondernemingen, Verbonden Vennootschappen
of onderaannemers die betrokken zijn bij de uitvoering
van deze Algemene Inkoopvoorwaarden en hiermee
in verband staande Orders; (ii) inbreuk op garanties
die door de Leverancier zijn gedaan met betrekking
tot de Producten (waaronder maar niet beperkt tot
gebreken in de Producten) of Diensten; en/of (iii)
potentiële of feitelijke vorderingen wegens inbreuk op
Intellectuele Eigendomsrechten of licenties van
derden veroorzaakt door (het gebruik, de
wederverkoop of de invoer van) de Producten of
Diensten; en (iv) vorderingen met betrekking tot de
Producten of Diensten die door klanten of derden
tegen BekaertDeslee zijn ingediend.
De Leverancier is aansprakelijk voor vorderingen in
verband met de naleving van door BekaertDeslee
bestelde specificaties door de Leverancier indien (i)
de Leverancier de specificaties van BekaertDeslee
had kunnen naleven door gebruik te maken van een
niet-inbreukmakende oplossing; (ii) de specificatie
was afgeleid van, of verstrekt door, de Leverancier; of
(iii) de Leverancier op de hoogte was of had moeten
zijn van een (potentiële) vordering en BekaertDeslee
hiervan niet onverwijld schriftelijk in kennis heeft
gesteld.
Nadat BekaertDeslee de Leverancier schriftelijk van
een vordering in kennis heeft gesteld, zal de
Leverancier onverwijld voor eigen rekening het
volledige verweer tegen de vordering op zich nemen
en het verweer zorgvuldig voeren. Voor zover
BekaertDeslee in zijn belangen wordt getroffen, heeft
BekaertDeslee het recht om, zonder de Leverancier
van zijn verplichtingen te ontslaan, in een vordering te
participeren en tussenbeide te komen. De Leverancier
zal geen schikking aangaan zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van BekaertDeslee.
Indien de fabricage, het gebruik of de verkoop van de
Producten of Diensten door een rechtbank wordt
opgelegd, indien een overheidsbesluit levering in de
weg staat of indien de Leverancier weigert Producten
of Diensten te leveren om een potentiële vordering
van derden te vermijden, zal de Leverancier
ontwrichting voor BekaertDeslee vermijden en (i) het
recht om dergelijke Producten of Diensten te
gebruiken of te verkopen waarborgen jegens
BekaertDeslee; (ii) dergelijke Producten of Diensten
aanpassen of vervangen door gelijkwaardige nietinbreukmakende Producten of Diensten; en/of (iii) een
andere oplossing bieden die aanvaardbaar is voor
BekaertDeslee. De Leverancier zal BekaertDeslee
schadeloos stellen voor de kosten die BekaertDeslee
maakt voor de fabricage, het gebruik en de verkoop
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15.5

16.
16.1

16.2

16.3

16.4

17.
17.1

17.2

van
plaatsvervangende
niet-inbreukmakende
Producten of Diensten. De Leverancier zal aan
BekaertDeslee de aankoopprijs van Producten of
Diensten die BekaertDeslee niet mag gebruiken of
verkopen, terugbetalen.
BekaertDeslee is nimmer aansprakelijk voor indirecte
of incidentele schade, eventualiteitsschade of
gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot
winstderving, als gevolg van contractbreuk door
BekaertDeslee.
De
aansprakelijkheid
van
BekaertDeslee blijft in alle gevallen beperkt tot de
waarde van de Order waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.
INTELLECTUELE EIGENDOM
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn niet van
invloed op de Achtergrondkennis. De Leverancier
verleent hierbij aan BekaertDeslee een wereldwijde,
niet-exclusieve, eeuwigdurende, volledig betaalde,
onherroepelijke,
overdraagbare
licentie
met
betrekking tot Achtergrondkennis om (i) de Producten
en Diensten te gebruiken, te verkopen, te koop aan te
bieden, te importeren, te exporteren, aan te passen,
te integreren en/of te wijzigen, en (ii) BekaertDeslee in
staat te stellen de Voorgrondkennis toe te passen.
BekaertDeslee is eigenaar van alle Voorgrondkennis
en de Leverancier draagt alle rechten met betrekking
tot de Voorgrondkennis hierbij onherroepelijk over aan
BekaertDeslee. De Leverancier stemt ermee in alles
te doen wat redelijkerwijs nodig is om BekaertDeslee
in staat te stellen de Voorgrondkennis veilig te stellen.
Alle
Voorgrondkennis
wordt
beschouwd
als
Vertrouwelijke Informatie van BekaertDeslee.
De Leverancier verklaart en garandeert dat hij
beschikt over de Intellectuele Eigendomsrechten en
andere rechten op alle Producten en Diensten zodat
deze op rechtsgeldige wijze aan BekaertDeslee
kunnen worden geleverd.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal
niets
in
de
Order
of
deze
Algemene
Inkoopvoorwaarden worden opgevat als zou
BekaertDeslee aan de Leverancier een licentie of een
recht op het gebruik van de Intellectuele
Eigendomsrechten van BekaertDeslee verlenen
anders dan voor de naleving van deze Algemene
Inkoopvoorwaarden.
EIGENDOMMEN VAN BEKAERTDESLEE
Alle instrumenten, apparatuur, modellen, tekeningen,
materialen en Intellectuele Eigendomsrechten die
BekaertDeslee ter beschikking van de Leverancier
stelt of die door BekaertDeslee zijn betaald in het
kader van de naleving van deze Algemene
Inkoopvoorwaarden zullen te allen tijde het exclusieve
eigendom van BekaertDeslee zijn en blijven. De
eigendommen van BekaertDeslee worden als
Vertrouwelijke Informatie behandeld.
De Leverancier zal de eigendommen van
BekaertDeslee voor eigen risico in bewaring houden
(waar mogelijk afzonderlijk en gescheiden van de
eigendommen van de Leverancier) en in goede staat
onderhouden tot deze aan BekaertDeslee worden
geretourneerd. De Leverancier zal niet over de
eigendommen van BekaertDeslee beschikken of deze
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17.3

18.
18.1

18.2
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gebruiken anders dan overeenkomstig de schriftelijke
instructies van BekaertDeslee. Alle eigendommen van
BekaertDeslee worden duidelijk gemerkt en
anderszins op toereikende wijze door de Leverancier
herkenbaar gemaakt als zijnde eigendommen van
BekaertDeslee. De Leverancier is verantwoordelijk
voor verlies en beschadiging van de eigendommen
van BekaertDeslee. De Leverancier zal de
eigendommen van BekaertDeslee of eigendommen of
goederen die zijn ontwikkeld, vervaardigd of
gecreëerd met behulp van de eigendommen van
BekaertDeslee niet leveren aan of ter beschikking
stellen van derden en zal de eigendommen van
BekaertDeslee uitsluitend gebruiken voor de naleving
van deze Algemene Inkoopvoorwaarden.
Op eenvoudig verzoek van BekaertDeslee op enig
moment zal de Leverancier de eigendommen van
BekaertDeslee aan BekaertDeslee retourneren in
dezelfde staat als waarin ze zich aanvankelijk
bevonden toen de Leverancier ze ontving.
BekaertDeslee heeft te allen tijde het recht om op een
redelijk tijdstip na voorafgaande kennisgeving de
bedrijfslocatie van de Leverancier te betreden om de
eigendommen van BekaertDeslee en eventuele
vervaardigde eigendommen of goederen die met
behulp van de eigendommen van BekaertDeslee
werden vervaardigd, ontwikkeld of gecreëerd, te
inspecteren.
VERTROUWELIJKE INFORMATIE
Iedere Partij zal de door haar verkregen
Vertrouwelijke Informatie met betrekking tot de andere
Partij vertrouwelijk houden en niet zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere
Partij bekendmaken aan derden. Beide Partijen zullen
met betrekking tot de van de andere Partij ontvangen
Vertrouwelijke Informatie ten minste dezelfde
veiligheidsmaatregelen nemen en zorgvuldigheid
betrachten als waarmee zij hun eigen Vertrouwelijke
Informatie beschermen (maar in geen geval minder
dan een redelijke standaard van zorgvuldigheid).
Alle Vertrouwelijke Informatie die uit hoofde van deze
Algemene Inkoopvoorwaarden, direct of indirect,
wordt bekendgemaakt, is en blijft het exclusieve
eigendom van de bekendmakende Partij.
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18.5

18.6
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19.

Geen van beide Partijen zal de Vertrouwelijke
Informatie van de andere Partij gebruiken voor enig
ander doel dan het nakomen van haar verplichtingen
uit hoofde van deze Algemene Inkoopvoorwaarden.
Tenzij de Leverancier hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk
toestemming heeft ontvangen van BekaertDeslee,
mag de Leverancier de Vertrouwelijke Informatie van
BekaertDeslee niet gebruiken om voor andere
entiteiten
dan
BekaertDeslee
materialen
te
ontwerpen, vervaardigen, verkopen, onderhouden of
repareren of om aan andere entiteiten dan
BekaertDeslee diensten te leveren.
De Partijen komen overeen dat Vertrouwelijke
Informatie alleen zal worden bekendgemaakt aan die
Verbonden
Vennootschappen,
werknemers,
gemachtigden, adviseurs of vertegenwoordigers die
dergelijke Vertrouwelijke Informatie nodig hebben met
het oog op de naleving van deze Algemene
Inkoopvoorwaarden en die (i) zijn gewezen op de
vertrouwelijke aard van dergelijke informatie; (ii) uit
hoofde van deze Algemene Inkoopvoorwaarden ten
minste in dezelfde mate gebonden zijn als de
ontvangende Partij; en (iii) deze informatie alleen
gebruiken zoals voorzien in deze Algemene
Inkoopvoorwaarden. De Partijen zullen toezien op de
naleving van de bepalingen van dit artikel en zijn
verantwoordelijk voor niet-toegestaan gebruik van
Vertrouwelijke Informatie uit hoofde van deze
Algemene Inkoopvoorwaarden door personen aan wie
zij deze informatie bekendmaken.
De in dit artikel uiteengezette verplichtingen van een
Partij zijn niet van toepassing op informatie die (i)
deze Partij voorafgaand aan de bekendmaking
rechtmatig in bezit heeft, zoals blijkt uit eerdere
schriftelijke rapportages; (ii) ten tijde van de
bekendmaking reeds openbaar toegankelijk is; of (iii)
na de bekendmaking openbaar toegankelijk wordt,
anders
dan
door
inbreuk
op
geheimhoudingsverplichtingen van die Partij.
Indien een Partij op grond van wet- of regelgeving,
een rechterlijk bevel of een overheidsbeschikking
verplicht is Vertrouwelijke Informatie bekend te
maken, zal deze Partij de andere Partij voorafgaand
aan een dergelijke bekendmaking hiervan in kennis
stellen (of, indien dit niet haalbaar is, zo spoedig
mogelijk daarna) en alle redelijke maatregelen nemen
om de omvang van de bekendmaking tot het strikt
noodzakelijke te beperken. Bekendmaking van
dergelijke Vertrouwelijke Informatie zal niet geacht
worden
een
inbreuk
op
deze
Algemene
Inkoopvoorwaarden te zijn mits de in deze clausule
uiteengezette verplichtingen worden nagekomen.
In het geval de Overeenkomst tussen de Partijen om
welke reden dan ook wordt beëindigd, zal elk van
beide Partijen op verzoek van de andere Partij alle
ontvangen Vertrouwelijke Informatie, waaronder
begrepen alle daarvan gemaakte kopieën en fysieke
dragers, onverwijld retourneren.
Het bepaalde in dit artikel blijven van kracht na
beëindiging van de Overeenkomst tussen de Partijen
gedurende een termijn van vijf (5) jaar vanaf de
beëindiging.
VERZEKERINGEN
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19.1

19.2

Onverminderd de verplichting van de Leverancier om
BekaertDeslee schadeloos te stellen, stemt de
Leverancier ermee in gedurende de gehele uitvoering
van deze Algemene Inkoopvoorwaarden zorg te
dragen
voor
toereikende
en
behoorlijke
verzekeringen.
Op verzoek van BekaertDeslee zal de Leverancier
gewaarmerkte kopieën verstrekken van de polissen of
certificaten waaruit dergelijke verzekeringen blijken.
De Leverancier zal BekaertDeslee binnen een
redelijke termijn nadat verlenging of wijziging van
dergelijke polissen heeft plaatsgevonden, hiervan in
kennis stellen.

20.

CONTROLERECHTEN
Naast enige andere inspectie- of controlerechten die
uit hoofde van deze Algemene Inkoopvoorwaarden
aan
BekaertDeslee
zijn
toegekend,
mag
BekaertDeslee na redelijke kennisgeving een
inspectie en controle uitvoeren van de boekhouding,
administratie en faciliteiten van de Leverancier, of die
delen van de bedoelde faciliteiten die betrokken zijn
bij
de
naleving
van
deze
Algemene
Inkoopvoorwaarden, indien de Order (i) op tijd en
materiaal gebaseerd is; (ii) op kosten gebaseerd is; of
(iii) voorziet in voorschot- en termijnbetalingen op
basis van door de Leverancier gemaakte kosten.

21.
21.1

OVERMACHT
Noch de Leverancier noch BekaertDeslee is
aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit een
tekortkoming of vertraging in de naleving van deze
Algemene Inkoopvoorwaarden door omstandigheden
die redelijkerwijs buiten zijn macht ligt waaronder
maar niet beperkt tot (i) overheidsmaatregelen, oorlog
of oorlogsdreiging, nationale noodmaatregelen,
oproer, burgerlijke onrust, sabotage of vorderingen;
(ii) natuurrampen, brand, explosies, overstromingen,
epidemieën of ongevallen; (iii) in- of uitvoerregelingen
of embargo's; (iv) arbeidsconflicten waarbij geen
personeel van de Leverancier betrokken is; of (v)
stroomstoringen of machinestoringen.
De Partij bij wie de vertraging optreedt, zal de andere
Partij hiervan tijdig in kennis stellen en zal alles doen
wat redelijkerwijs mogelijk is om de oorzaak te
vermijden of weg te nemen en de uitvoering met zo
weinig mogelijk vertraging te hervatten. Op verzoek
van BekaertDeslee zullen de Partijen gezamenlijk een
noodplan opstellen om de mogelijke gevolgen van
een dergelijke situatie het hoofd te bieden teneinde
een onderbreking van de levering van Producten of
Diensten te voorkomen of te beperken.
BekaertDeslee behoudt zich het recht voor om de
leverings- of betaaldatum op te schorten, Orders te
annuleren of de hoeveelheid bestelde Producten of
Diensten te verlagen, zonder hiervoor aansprakelijk te
zijn, indien een van beide Partijen door
omstandigheden die redelijkerwijs buiten haar macht
liggen, haar bedrijf niet of niet tijdig kan uitoefenen.

21.2

21.3

22.
21.1

OVERDRACHT EN ONDERAANNEMING
De Order is uitsluitend bedoeld voor de Leverancier
en de Leverancier zal zijn rechten en/of verplichtingen
uit hoofde van deze Algemene Inkoopvoorwaarden
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21.2

21.3
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niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke
toestemming van BekaertDeslee direct of indirect
overdragen aan derden.
De Leverancier mag met de schriftelijke toestemming
van BekaertDeslee een of meerdere van zijn
verplichtingen uit hoofde van deze Algemene
Inkoopvoorwaarden in onderaanneming geven met
dien verstande dat de Leverancier te allen tijde
volledig aansprakelijk blijft voor het handelen en
nalaten van zijn onderaannemers.
BekaertDeslee mag al zijn rechten en verplichtingen
uit hoofde van deze Algemene Inkoopvoorwaarden of
een deel ervan overdragen aan een andere persoon,
firma of vennootschap.
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23.
23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

23.6

24.
24.1

DIVERSEN
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden bevatten de
gehele Overeenkomst tussen de Partijen met
betrekking tot het voorwerp ervan en treden in de
plaats van alle eerdere overeenkomsten, afspraken of
voorwaarden (zowel mondeling als schriftelijk) met
betrekking
hiertoe.
Deze
Algemene
Inkoopvoorwaarden mogen uitsluitend worden
gewijzigd, aangepast of aangevuld door middel van
een schriftelijk instrument dat is ondertekend door
gemachtigden van beide Partijen.
De Leverancier verkoopt in eigen naam en voor eigen
rekening en geeft als onafhankelijk handelaar
tegenover BekaertDeslee uitvoering aan deze
Algemene Inkoopvoorwaarden. Deze Algemene
Inkoopvoorwaarden scheppen geen vereniging,
partnerschap of agentschap tussen de Partijen. De
Leverancier stemt ermee in dat hij niet gerechtigd is
om namens of voor rekening van BekaertDeslee
verplichtingen, overeenkomsten of verbintenissen aan
te gaan of tot stand te brengen of laatstgenoemde op
enigerlei wijze te verbinden, tenzij de Leverancier
hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk gemachtigd is door
BekaertDeslee.
De Leverancier zal zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van BekaertDeslee geen persberichten,
advertenties of andere bekendmakingen waarin het
bestaan van deze Algemene Inkoopvoorwaarden
wordt ontkend of bevestigd of waarin gebruik wordt
gemaakt van de naam of het beeldmerk van
BekaertDeslee, publiceren of goedkeuren, tenzij dit
redelijkerwijs nodig is voor de naleving van deze
Algemene Inkoopvoorwaarden.
Het op enig moment (deels) niet-naleven van
bepalingen of niet-uitoefenen van rechten uit hoofde
van deze Algemene Inkoopvoorwaarden door
BekaertDeslee zal niet worden uitgelegd als een
verklaring van afstand van enige bepaling of enig
recht
uit
hoofde
van
deze
Algemene
Inkoopvoorwaarden, en de verklaring van afstand van
enige bepaling in deze Algemene Inkoopvoorwaarden
in enig specifiek geval vormt geen blijvende verklaring
van afstand van die bepaling met betrekking tot
andere gevallen.
In het geval een bepaling van deze Algemene
Inkoopvoorwaarden (geheel of gedeeltelijk) ongeldig
of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal de betrokken
bepaling er niet toe leiden dat andere bepalingen van
deze Algemene Inkoopvoorwaarden ongeldig of nietafdwingbaar worden en blijven alle andere bepalingen
onverminderd van kracht en afdwingbaar. Een
ongeldig onderdeel of ongeldige bepaling zal worden
vervangen door een bepaling die, voor zover dit
wettelijk mogelijk is, het doel en de betekenis van het
ongeldige onderdeel of de ongeldige bepaling zo dicht
mogelijk benadert.
Indien er sprake is van uiteenlopende interpretaties of
tekstuele verschillen tussen de vertalingen, zal de
Engelse versie prevaleren.

2 januari 2018

24.2

zullen worden beheerst door en uitgelegd
overeenkomstig Belgisch recht, met uitdrukkelijke
uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties
inzake
internationale
koopovereenkomsten
betreffende roerende zaken (CISG ofwel het Weens
Koopverdrag).
De Partijen komen overeen dat ze zich zullen
inspannen om geschillen voortvloeiend uit of in
verband met deze Algemene Inkoopvoorwaarden in
der minne te schikken door besprekingen met elkaar
te voeren. In het geval geen minnelijke schikking kan
worden bereikt, zullen geschillen voortvloeiend uit of
in verband met deze Algemene Inkoopvoorwaarden
en/of de koop-verkoopcontracten die in het kader
hiervan tussen BekaertDeslee en de Leverancier zijn
gesloten, waaronder begrepen geschillen over de
geldigheid, interpretatie of naleving van deze
Algemene Inkoopvoorwaarden, worden onderworpen
aan de exclusieve bevoegdheid van de rechters te
Kortrijk (België).

TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDHEID
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden en de koopverkoopcontracten die in het kader hiervan tussen
BekaertDeslee en de Leverancier worden gesloten,
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