ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN
1. ALGEMENE BEPALINGEN
Op al onze aankopen, bestellingen en daarmee verbonden activiteiten zijn uitsluitend
de volgende algemene aankoopvoorwaarden van toepassing, tenzij wij expliciet en
schriftelijk een afwijking hiervan toestaan.
De koopwaar en levering daarvan moet overeenstemmen met de strikt te
interpreteren specificaties en leveringstermijnen van de huidige bestelling. Door
bevestiging of levering van onze bestelling gaat de leverancier akkoord met onze
algemene aankoopvoorwaarden.
De leverancier moet onze bestelling schriftelijk bevestigen. Indien de leverancier
onze bestelling niet binnen 48 uur na de besteldatum bevestigd, gaan wij er van uit
dat de leverancier onze bestelling zal uitvoeren overeenkomstig de bepalingen en
voorwaarden van onze bestelling.
Indien de leverancier onze bestelling bevestigt met afwijkende algemene
voorwaarden, gelden toch onze algemene aankoopvoorwaarden, ook al hebben wij
niet uitdrukkelijk bezwaar gemaakt tegen deze afwijking.
Indien de leverancier hier niet mee instemt, dient hij onmiddellijk schriftelijke bezwaar
aan te tekenen. In dat geval zal de bestelling slechts mogen worden uitgevoerd na
uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van NV SADEL. Tevens behouden wij ons
in ditzelfde geval het recht voor om onze bestelling te annuleren zonder dat hiervoor
van ons schadevergoeding geëist kan worden.
Onze algemene aankoopvoorwaarden gelden ook voor toekomstige aankopen en
bestellingen, ook al verwijzen wij er niet uitdrukkelijk naar.
2. LEVERINGSDATUM
De leveringsdatum is bindend en moet stipt nageleefd worden. Wanneer de
leverancier voorziet dat hij de leveringsdatum zal overschrijden, dient hij ons
onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen en ons de verwachte vertraging mee
te delen.
Van zodra de originele leveringsdatum overschreden wordt, behouden wij ons het
recht voor om:
1. Onze bestelling te annuleren en te laten uitvoeren door een derde, waarbij
alle extra kosten ten gevolge hiervan voor rekening van de leverancier komen,
of
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2. Zonder de geleden schade te hoeven aantonen, een vergoeding te eisen
van 5 % van de prijs van de bestelling voor elke begonnen week na de
leveringsdatum, met een maximum van 30 % van de prijs der bestelling.
Het voorgaande doet geen afbreuk aan ons recht om ten allen tijde onze totale
schade aan te tonen en hiervoor schadevergoeding te eisen.
3. INCOTERMS
Tenzij anders overeengekomen zijn de INCOTERMS (laatste versie van de ICC in
Parijs) van toepassing met betrekking tot verzekering, transport, risico- overdracht,
douaneformaliteiten, enz...
4. AANVAARDING DER GOEDEREN EN WAARBORG
1. Het aftekenen van eventuele verzendingsnota’s of vrachtbrieven kan enkel
als een bewijs van ontvangst worden beschouwd, doch niet van nazicht af
aanvaarding betreffende de kwaliteit en kwantiteit der goederen. De goederen
dienen gewaarborgd te zijn tegen alle zichtbare en/of verborgen gebreken; de
aanvaarding en/of de verwerking ontlast de leverancier niet in geval van
gebrekkige waren.
2. In geval van levering van beschadigde en/of niet-conforme goederen zullen
wij de leveranciers daarvan op de hoogte brengen, binnen de 30 dagen na
ontvangst van de goederen, in geval van een duidelijk zichtbaar gebrek. Indien
om redenen van stockbeheer bepaalde grote verpakkingen niet onmiddellijk
worden geopend en eventuele “verborgen” gebreken niet onmiddellijk kunnen
worden vastgesteld, behouden wij ons, ook na 30 dagen, het recht voor
aanspraak te kunnen maken op de niet conformiteit der goederen.
3. Wij behouden ons tevens het recht voor de wegens gebrek of nietconformiteit geweigerde goederen terug te zenden of ter beschikking te
stellen, telkens op kosten van de leverancier. Goederen die ter beschikking
worden gesteld van de leverancier dienen binnen de 14 dagen te worden
opgehaald (30 dagen voor buitenlandse leveranciers), zoniet zullen de
goederen onverwijld worden teruggezonden op kosten van de leverancier.
5. PRIJZEN EN BETALING
1. De in onze bestellingen vermelde prijzen zijn vaste prijzen. Latere
prijsverhogingen worden niet geaccepteerd, tenzij wij hiermee uitdrukkelijk en
schriftelijk instemmen.
2. De factuur (één origineel + ten minste twee kopieën) moet verstuurd worden
volgens onze betalingsvoorwaarden. De factuur moet opgesteld worden in de
valuta van onze bestelling en moet verwijzen naar ons bestelnummer. Indien
aan de bovenstaande bepalingen nietvoldaan wordt, wordt de factuur
geweigerd.
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3. Tenzij anders is overeengekomen, worden de facturen betaald 60 dagen na
het einde van de maand van ontvangst en acceptatie van de goederen en
facturen, of : contant -2 % binnen de 10 dagen en door ons te bepalen.
6. VERPAKKING, ETIKETTERING, DOCUMENTEN
Alle geleverde goederen dienen zodanig verpakt en geëtiketteerd te zijn dat ze veilig
vervoerd en gemakkelijk geïdentificeerd kunnen worden. Verder dienen alle
geleverde goederen vergezeld te gaan van een verzendnota waarop ons
bestelnummer vermeld staat en van alle documenten die vereist zijn door de wet
en/of onze bestelling. Indien hieraan niet voldaan wordt, behouden wij ons het recht
voor de goederen te weigeren, zelfs indien de goederen al gelost zijn, waarbij alle
kosten en risico’s voor rekening van de leverancier zijn.
7. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
Alle aankoopovereenkomsten worden geacht te zijn gesloten in de zetel van
N.V. SADEL te Nazareth. Op al onze bestellingen is het Belgisch recht van
toepassing en in geval van geschillen zijn enkel en alleen de rechtbanken van
Gent bevoegd.
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