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A. ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN VERBRUIKSGOEDEREN 
 
Bestellingen 
 
1.     Onderhavige aankoopvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen de  
Beddeleem Groep (NV Beddeleem en NV Metal Systems) en de leverancier.  Door het aanvaarden 
van de bestelling aanvaardt de leverancier meteen deze voorwaarden met uitsluiting van eventuele 
verkoopsvoorwaarden zijnerzijds.  Mondelinge en/of telefonische bestellingen worden slechts definitief 
nadat zij bevestigd zijn door een ondertekend inkooporder. Alleen na terugzending van de door de 
leverancier voor akkoord ondertekende kopie van het inkooporder is de bestelling definitief.  Iedere 
wijziging, door de leverancier aangebracht aan de bestelling, heeft voor gevolg dat het contract niet tot 
stand komt. 
 
Orderbevestigingen 
 
2.     Indien de leverancier een orderbevestiging stuurt met de vraag om deze ondertekend terug te 
sturen, houdt die ondertekening geen aanvaarding in van eventuele verkoopsvoorwaarden van de 
leverancier.  
 
3.     Indien er foutieve zaken overgenomen zijn van ons inkooporder op de orderbevestiging blijft de 
verantwoordelijkheid van de fout onherroepelijk bij de leverancier en is hij verplicht deze fout recht te 
zetten zonder bijkomende kosten en termijnverlengingen. 
 
Leveringen 
 
4.     De goederen dienen geleverd te worden op het door de Beddeleem Groep (NV Beddeleem en 
NV Metal Systems) in de bestelling opgegeven of later meegedeeld adres.  De leveringstermijnen zijn 
bindend voor de leverancier.  Indien zij niet kunnen gerespecteerd worden is de leverancier verplicht 
de Beddeleem Groep (NV Beddeleem en NV Metal Systems) hiervan onverwijld in kennis te stellen en 
de nieuwe leveringsdatum mee te delen.  In dit laatste geval kan de Beddeleem Groep (NV 
Beddeleem en NV Metal Systems) hetzij deze nieuwe datum aanvaarden, waardoor deze in de plaats 
komt van de oorspronkelijke voorziene datum, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. 
Opteert de Beddeleem Groep (NV Beddeleem en NV Metal Systems) voor de ontbinding, dan zal zij 
zulks onverwijld per aangetekende brief bevestigen.  De schade die zij oploopt wegens de laattijdige 
levering of de ontbinding wegens laattijdige levering valt volledig ten laste van de leverancier.   
 
Verpakking 
 
5.     Behoudens andersluidende vermelding in de prijsopgave en in het verzendingsbericht dat de 
goederen vergezelt, worden de verpakkingen als verloren beschouwd. 
Indien nochtans uitdrukkelijk werd bedongen, dat de verpakkingen aangerekend worden, dan zullen 
ze terug door de leverancier worden afgehaald en zullen laatstgenoemde ons voor dezelfde waarde 
crediteren.  Bestellingen met faseaanduiding (vb. verdieping), specifieke lengtes en 
lokaalaanduidingen zijn slechts geldig en zullen dan ook bij levering slechts aanvaard worden 
wanneer fase, lengte en lokaalaanduiding herhaald worden op de verpakkingen. Bij gebrek hiervan zal 
de levering ofwel aanvaard ofwel geweigerd kunnen worden en teruggestuurd zonder daarbij in beide 
gevallen afbreuk te doen aan het recht op schadeloosstelling. 
 
Verzending 
 
6.     Elke levering moet vergezeld zijn van een zendnota in 2-voud waarop volgende gegevens staan: 

- Refertenummer van inkooporder Beddeleem Groep (NV Beddeleem en NV Metal Systems) 
- Projectnummer 
- Projectfase 
- Naam van de leverancier 
- Details van de goederen 
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7.     De verzendingsnota moet bij elke levering ter ondertekening voorgelegd worden aan de 
goederenreceptiedienst en/of werfverantwoordelijke.  De goederen worden verzonden op  
risico van de leverancier tot op het leveringsadres, zoals vermeld op het inkooporder of later 
meegedeeld.  De leverancier verzekert de goederen tot de deze schadeloos afgeleverd zijn bij de 
Beddeleem Groep (NV Beddeleem en NV Metal Systems). 
 
Aanvaarding, goedkeuring 
 
8.     De ondertekening van de verzendingsnota bij levering geldt enkel voor ontvangst, en onder 
uitdrukkelijk voorbehoud van nazicht omtrent de kwantiteit, de conformiteit en de kwaliteit van de 
geleverde goederen.  Deze controles kunnen achteraf gebeuren, zelfs tot op het ogenblik van de 
effectieve verwerking van de geleverde materialen op de werf waarvoor zij bestemd zijn. 
Een voorafgaandelijke betaling van de factuur kan nooit ingeroepen worden als stilzwijgende 
aanvaarding van de koopwaar.  Ingeval de geleverde goederen niet beantwoorden aan het bestelde 
kan de Beddeleem Groep (NV Beddeleem en NV Metal Systems) deze weigeren en is de leverancier 
gehouden deze op eigen kosten terug te nemen of kan de  Beddeleem Groep (NV Beddeleem en NV 
Metal Systems) deze terug zenden op kosten van de leverancier, zonder dat dit afbreuk doet aan het 
recht van de Beddeleem Groep (NV Beddeleem en NV Metal Systems) om schadevergoeding te 
vorderen wegens contractbreuk.  
 
9.     Tijdelijke opslag van geweigerde goederen kunnen niet aanzien worden als goedkeuring en 
aanvaarding; het risico en kost van deze opslag is ten laste van de leverancier. 
 
Kwaliteit 

10.     Wij behouden ons het recht om goederen die niet conform zijn met de bestelde kwaliteit terug te 
zenden op kosten van de leverancier.  Bij afwijkingen worden enkel de door ons vastgestelde 
gewichten, lengtes, hoeveelheden en eenheden aanvaard.  Het staat de leverancier vrij om deze ter 
plaatse te komen vaststellen; een vergoeding van de eventuele daaruit voortvloeiende kosten kan de 
leverancier worden aangerekend. 

11.     Indien in het inkooporder geen specifieke kwaliteitsbepalingen zijn omschreven dient de 
leverancier altijd de beste kwaliteit te leveren. 

12.    Indien na installatie van de geleverde goederen blijkt dat de kwaliteit van de goederen niet 
conform is aan de bestelde kwaliteit dan zal de kost van het afbreken, herproduceren en hermonteren 
volledig ten laste van de leverancier vallen. 
 
Milieu 
 
13.    De Beddeleem Groep (NV Beddeleem en NV Metal Systems) hecht veel belang aan het milieu, 
daarom is de leverancier eraan gehouden alleen goederen te leveren die voldoen aan de geldende 
normeringen betreffende het milieu. Geleverde goederen, inclusief oppervlaktebehandelingen, mogen 
in geen geval Cr6 bevatten. 
 
Prijzen 
 
14.     De prijzen vermeld op het inkooporder zijn vast en niet herzienbaar tot het tijdstip van levering 
en facturatie.  Prijsstijgingen tijdens deze periode (ook al zijn deze te wijten aan derden) zijn ten laste 
van de leverancier.  Het verschuldigde bedrag zal vastgelegd worden door de overeengekomen 
eenheidsprijzen toe te passen op de geleverde en aanvaarde hoeveelheden. 
 
Betalingen 
 
15.     De facturen worden in 2-voud vereist en moeten volgende bevatten : 
 

- Refertenummer van inkooporder Beddeleem Groep (NV Beddeleem en NV Metal Systems) 
- Refertenummer van de zendnota van de leverancier 
- Projectnummer 
- Projectfase 
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- Details van de goederen 
 
Ingeval van gedeeltelijke leveringen zijn de facturen alleen betaalbaar volgens onderling akkoord.  
Waar volledige levering vereist werd, zal de betalingstermijn slechts aanvangen vanaf het ogenblik 
van volledige levering.  
 
De facturen zijn naar onze keuze betaalbaar:  
- hetzij netto op 60 dagen einde maand. 
- hetzij contant - 3 % korting. 
 
Waarborgen 
 
16.     Alle goederen worden gewaarborgd tegen constructiefouten, grondstofgebreken en zichtbare en 
onzichtbare gebreken.  Bij gebrekkige levering is de Beddeleem Groep (NV Beddeleem en NV Metal 
Systems) gerechtigd van de leverancier binnen een redelijke termijn de kosteloze vervanging te 
bekomen van de gebrekkige goederen, of kan de Beddeleem Groep (NV Beddeleem en NV Metal 
Systems) de ontbinding van de overeenkomst in rechte vorderen.  In dit laatste geval zal de 
leverancier gehouden zijn alle schade rechtstreeks en onrechtstreeks veroorzaakt door de 
defectueuze levering te vergoeden.  Dit geldt voor voorziene en onvoorzienbare schade.  Hij zal 
tevens de Beddeleem Groep (NV Beddeleem en NV Metal Systems) moeten vrijwaren voor alle 
aanspraken van derden die hun oorsprong zouden vinden in de gebrekkige levering, als voor 
eventuele aanspraken van derden wegens inbreuken op hun octrooien  bij de vervaardiging van de 
geleverde goederen. 
 
Industriële eigendom 
 
17.     Alle plannen en/of modellen die de Beddeleem Groep (NV Beddeleem en NV Metal Systems) 
de leverancier zou bezorgen met het oog op het bekomen van een aanbieding of in verband met de 
uitvoering van de bestelling, blijven eigendom van de Beddeleem Groep (NV Beddeleem en NV Metal 
Systems) dienen na gebruik door de leverancier terugbezorgd te worden, behalve tegenbericht 
vanwege de Beddeleem Groep (NV Beddeleem en NV Metal Systems).  De leverancier dient de 
documenten vertrouwelijk te behandelen en mag ze in geen geval aan derden overmaken of ter 
inzage geven. Alle misbruiken hiertegen worden gerechtelijk vervolgd. 
 
Geschillen 
 
18.     Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit specifieke overeenkomsten ter 
uitvoering hiervan zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.  Deze overeenkomst is  
volledig en uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. 
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B. ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN INVESTERINGSGOEDEREN 

Bestellingen 

1.     Onderhavige aankoopvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen de 
Beddeleem Groep (NV Beddeleem en NV Metal Systems) en de leverancier.   Ondanks 
tegenstrijdige bepaling voorkomend in de bestelbonnen, contracten of andere documenten 
van onzentwege worden de bestellingen enkel afgesloten onder de hierna vermelde 
voorwaarden, tenzij de documenten bijzondere voorwaarden inhoudt die dan ook expliciet op 
het  document worden vermeld.  Deze bijzondere voorwaarden gelden dan enkel voor die 
specifieke bestelling en mogen niet als algemeen worden aanvaard.  Verbale akkoorden 
worden niet aanvaard. 

Wijzigingen aan de bestelling  

2.        De Beddeleem Groep (NV Beddeleem en NV Metal Systems) heeft het recht om de 
leveringstermijn van een bestelling te wijzigen mits hij de leverancier hiervan onmiddellijk op 
de hoogte brengt en de wijziging(en) schriftelijk kenbaar maakt. 

Levering 

3.        De verzending,  het vervoer en het afladen zijn voor rekening en risico van de 
leverancier.  De leverancier verzekert de goederen tot aan de plaats van indienststelling.  
Indien verzendingskosten ten laste worden gelegd aan de Beddeleem Groep (NV Beddeleem 
en NV Metal Systems) dan moet dit voorafgaandelijk schriftelijk bevestigd zijn door de 
Beddeleem Groep (NV Beddeleem en NV Metal Systems).  Alle leveringen moeten verzonden 
worden aan het leveringsadres zoals vermeld in de bestelling. Alle leveringen worden geacht 
plaats te vinden binnen de normale openingsuren van het bedrijf. 

4.        De verpakking is ten laste van de leverancier.  De verpakking moet aangepast zijn aan het 
transport en moet conform zijn met de van kracht zijnde reglementen. De verpakking  moet 
elke vorm van beschadiging tijdens het transport vermijden.  Indien de verpakking een waarde 
vertegenwoordigt dan zal zij op aanvraag aan de leverancier ter beschikking staan voor 
afhaling. 

5.        De leveringstermijnen zoals vermeld op de bestelling dienen stipt nageleefd te worden op 
straffe van boete bij het verstrijken van de termijn en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling.  In geval van vertraging behouden wij ons het recht om de bestelling nietig 
te verklaren. Enkel een voorafgaand akkoord van onzentwege kan een afwijking van de 
voorziene termijnen mogelijk maken. De boete die van toepassing is bij het overschrijden van 
de leveringstermijn bedraagt minstens 0.5% van het bestelbedrag per kalenderdag. 

Waarborg van de leverancier 

6.     De leverancier verklaart ons te vrijwaren voor alle mogelijke klachten vanwege de  houders 
van uitvindingbrevetten of eigenaars van fabricageprocedés van de aangeboden of geleverde 
voorwerpen. 

 De minimum fullwaarborgtermijn bedraagt 24 maanden na indiensstelling. 
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Goedkeuring 

7.        De goederen worden ontvangen op het leveringsadres.  Tekenen van ontvangst houdt niet 
in dat wij de goederen goedkeuren.  Alle documenten en informatie hieromtrent moeten 
bijgevoegd worden bij de levering.  Goederen die niet voor ontvangst getekend worden, 
kunnen niet aanvaard worden. 

8.        Wij behouden ons het recht om alle goederen te weigeren die niet uitgevoerd worden 
volgens de voorziene voorwaarden en om ze terug op te zenden op kosten van de 
leverancier.  Tijdelijke opslag van geweigerde goederen kunnen niet aanzien worden als 
goedkeuring en aanvaarding; het risico en kost van deze opslag is ten laste van de 
leverancier. 

Kwaliteitscontrole 

9.        Wij behouden ons het recht om goederen die niet conform zijn met de bestelde kwaliteit 
terug te zenden op kosten van de leverancier.  Bij afwijkingen worden enkel de door ons 
vastgestelde gewichten, lengtes, hoeveelheden en eenheden aanvaard.  Het staat de 
leverancier vrij om deze ter plaatse te komen vaststellen; een vergoeding van de eventuele 
daaruit voortvloeiende kosten kan de leverancier worden aangerekend. 

10.     Indienststelling machines. 

Een machine is pas in dienst gesteld, als zij minimum 8 uur of één dag foutloos productie 
draait in het bijzijn van de installateur en onze operator. 

De indiensstelling omvat het moment dat de machine feilloos werkt en onze mensen opgeleid 
zijn om de machine te bedienen. 

Indien er na de indienststelling een productiestop optreedt te wijten aan de installateur schuift 
de datum indienststelling terug op. 

M.a.w de machine moet 6 maand feilloos produceren alvorens er sprake kan zijn van de 
betaling van de laatste schijf van 10%. (Zie verder.) 

Facturen 

11.     Facturen worden enkel betaald indien zij aan de aankoopvoorwaarden voldoen en indien zij 
de referentie van onze bestelbon bevatten.  Wij behouden ons het recht om facturen terug te 
sturen die hier niet aan voldoen. De betalingstermijn zal pas ingaan van het moment dat de 
correcte factuur ontvangen is ongeacht de oorspronkelijke datum van de factuur.  

12.     Facturen worden betaald op 60 dagen na de ontvangst van de factuur , behoudens anders 
vermeld op de bestelbon of in de leveringsovereenkomst.  Tenzij anders overeengekomen 
wordt de factuur van een investeringsgoed als volgt betaald : 

  - 30% bij bestelling, mits bankwaarborg leverancier 
 - 30% bij levering, mits bankwaarborg leverancier 
 - 30% bij indienststelling 
 - 10% 6 maanden na indienststelling (zie vroeger) 

Geschillen 
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13.     Alle betwistingen die niet minnelijk werden geschikt, worden aan de Handelsrechtbank van 
Gent voorgelegd. 

 

Veiligheid en milieu 

 

14. Het ondertekenen van de bestelbon, betekent aanvaarding van onze veiligheids-en 
milieueisen.  Deze veiligheids- en milieueisen zijn terug te vinden op onze website 
(www.beddeleem.be) 


