ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN ADPO GROUP NV
1.

Deze algemene aankoopvoorwaarden gelden tussen de NV ADPO, met maatschappelijke zetel te Steenlandlaan 3, 9130 Kallo
(hierna ‘Koper’) enerzijds, en iedere leverancier van producten en/of diensten (hierna ‘Leverancier’), in overeenkomst met of
besteld door de Koper anderzijds.

2.

Deze algemene aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk tussen de Koper en de Leverancier afgesloten koop-, prestatieen/of prijscontract (hierna ‘Contract’), dat de levering van goederen of diensten (hierna ‘Levering’) door de Leverancier ten
behoeve van de Koper ten doel heeft. Alle bijlagen aan het Contract vormen daarmee een ondeelbaar geheel.

3.

Door het sluiten van een Contract stemt de Leverancier zonder enig voorbehoud in met deze algemene aankoopvoorwaarden.
Deze algemene aankoopvoorwaarden sluiten alle andere voorwaarden uit die door de Leverancier op brieven, facturen of
andere documenten worden gesteld, zelfs indien deze aan de Koper worden toegezonden. Enkel de voorwaarden van een
Leverancier welke door de Koper uitdrukkelijk schriftelijk worden aanvaard en ondertekend zullen onderhavige algemene
voorwaarden (gedeeltelijk) wijzigen.

4.

Behoudens buitengewone omstandigheden (bv: telefonische bestelling wegens dringende redenen) worden de bestellingen
door de Koper uitsluitend schriftelijk aan de Leverancier geadresseerd, op papier, per elektronische post of fax (hierna
‘Bestelbon’). De Leverancier verbindt zich er toe voor elke bestelling een schriftelijke aanvaarding van de Bestelbon, zonder enig
voorbehoud of wijziging, in het bezit van de Koper te stellen binnen een termijn vijf (5) werkdagen. Bij ontstentenis hiervan
wordt de Leverancier stilzwijgend akkoord geacht met de specificaties vermeld op de Bestelbon. Elke Levering die niet geschiedt
in uitvoering van een Bestelbon, zal niet worden aanvaard. Daarenboven dient elke Levering vergezeld te zijn van een
verzendingsnota die het volledige nummer van de Bestelbon van de aankoopdienst van de Koper vermeld, evenals het nog te
leveren saldo. Op deze verzendingsnota zal de Leverancier geen prijzen of voorwaarden vermelden.

5.

De termijnen, plaatsen, dagen en/of uren die in het Contract worden gepreciseerd, vormen essentiële en doorslaggevende
elementen voor de instemming van de Koper. De Leverancier zal zich niet op enigerlei tolerantie mogen beroepen om de
striktheid van de voormelde leveringsmodaliteiten te verzwakken. Worden de leveringsmodaliteiten niet nageleefd dan zal,
zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, de Koper alle hieruit voortvloeiende schade, met inbegrip van alle gevolgschade,
gederfde winst, meerkosten, op de Leverancier kunnen verhalen.

6.

Onverminderd de bepalingen van artikel 5, zal, door het enkel verstrijken van de leveringstermijn en zonder enige aanmaning of
ingebrekestelling, naar keuze van de Koper:
a.
b.

de Levering door diens eenvoudige kennisgeving geannuleerd worden; of
een boete van 5% voor elke week vertraging verschuldigd zijn op de totale prijs van het Contract, welke van rechtswege
aftrekbaar zal zijn van het door de Koper te betalen bedrag.

7.

De Leverancier garandeert een Levering die vrij is van enig gebrek en strikt aan de specificaties van het Contract voldoet,
inzonderheid met inachtneming van het gebruik waarvoor de Koper die Levering bestemt, alsook van de toepasselijke
wettelijke, reglementaire of gebruikelijke normen, rekening houdend met de aard van de Levering. De ontvangst van een
Levering brengt geenszins de aanvaarding en/of goedkeuring ervan door de Koper met zich mee.

8.

Elke laattijdige, gebrekkige, niet-conforme of onvolledige Levering mag door de Koper op elk ogenblik worden geweigerd. De
geweigerde Levering wordt onmiddellijk naar de Leverancier teruggestuurd of blijft, in afwachting van haar terugneming door
de Leverancier, in de vestigingen van de Koper voor de duur van maximum vijftien (15) dagen op straffe van terugzending naar
de Leverancier of van vernietiging, dit alles naar goeddunken van de Koper en op kosten en voor risico van de Leverancier.

9.

De Leverancier garandeert eveneens de perfecte werking en/of de goede instandhouding van zijn Levering tijdens de volledige
gebruiksduur die er rechtmatig van mag worden verwacht. De Leverancier verbindt er zich eveneens toe de Koper te verdedigen
en hem tegen elke veroordeling te vrijwaren die tegen hem zou worden uitgesproken wegens schending van intellectuele en/of
industriële eigendomsrechten en/of eerlijke handelsgebruiken naar aanleiding van de uitvoering van het Contract.

10.

Bij niet-naleving van alle of een deel van deze verplichtingen inzake Levering, conformiteit en garantie door de Leverancier zal
de Koper het recht hebben om, zonder voorafgaande ingebrekestelling of procedure, het Contract op te zeggen of te annuleren
hetzij volledig, hetzij alleen ten belope van het niet uitgevoerde, slecht uitgevoerde en/of nog uit te voeren deel. De Koper zal
daarenboven het recht hebben met een derde een contract af te sluiten of bij een derde te bestellen onder de last voor de
Leverancier de meerprijs aan de Koper terug te betalen De Koper heeft, naar eigen goeddunken, eveneens het recht de
vervanging binnen de kortste termijn van de Levering door de Leverancier te eisen, zonder kosten noch meerprijs voor de Koper,
dit alles onverminderd het recht van Koper om vergoeding te eisen ter compensatie van alle geleden schade.

11.

Geen beding dat de verplichtingen van de Leverancier inzake leveringsmodaliteiten, conformiteit en garantie beperkt of uitsluit,
noch enig vergoedingsplafond of – forfait ook, kan door de Leverancier tegen de Koper worden ingeroepen.

12.

De prijzen die in het Contract worden vermeld, zijn vaste, definitieve en niet-herzienbare prijzen en zijn, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders overeengekomen, met inbegrip van alle kosten (transport, verpakking, verzekering, administratie, enz.) en alle
taksen. De kosten of taksen die daarin niet zouden zijn vermeld, zullen door de Koper niet worden aanvaard en zullen uitsluitend
ten laste van de Leverancier blijven.

13.

De in- of uitklaring gebeurt op kosten van de Leverancier, maar in naam van de Koper.
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14.

Bij ontstentenis van Incoterms of andersluidende bepalingen in de specificaties van het Contract geschiedt de overdracht van de
eigendom en de risico’s aan de Koper pas op het ogenblik van de conforme Levering op de aangeduide plaats, in voorkomend
geval na lossing, zelfs indien de Koper de vervoer- en/of verzekeringskosten ten laste neemt. Elke verwijzing naar de Incoterms
in het Contract heeft betrekking op de Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel die van kracht zijn op datum van
het Contract.

15.

De facturatie van een Levering mag geenszins haar Levering voorafgaan, maar dient haar onmiddellijk te volgen. Een factuur
dient binnen een termijn van vijftien (15) dagen na de Levering of de uitvoering van de prestatie opgemaakt en verstuurd te
worden. Alle facturen die buiten deze termijn ontvangen worden, worden geweigerd en teruggezonden. De Leverancier is
gehouden de desbetreffende factuur in twee (2) exemplaren naar het door de Koper vermelde adres op te sturen en daarin de
referte te vermelden van het Contract waarop zij betrekking heeft, evenals de datum en volledig nummer van de Bestelbon en
verzendingsnota.

16.

De betaling van de facturen zal gebeuren na zestig (60) dagen, te rekenen vanaf da laatste dag van de maand van de datum van
de factuur, onverminderd echter de voormelde vertraging of de mogelijkheid voor de Koper om zich op excepties te beroepen
die van die aard zijn hem geheel of deels van zijn betalingsverplichting te ontheffen of er de uitvoering van op te schorten, met
dien verstande dat de Koper het de Leverancier nog verschuldigd saldo bij faillissement, concordaat of gerechtelijke of
minnelijke vereffening pas na definitieve afsluiting van de rekeningen tussen hen zal dienen te betalen.

17.

Behoudens het uitdrukkelijk, schriftelijk en voorafgaand akkoord van de Koper is het Contract door de Leverancier niet
overdraagbaar. De Leverancier is bovendien verplicht de Koper voorafgaandelijk en schriftelijk over elke vorm van
onderaanneming waarvan hij voor de uitvoering van de Levering gebruik zou maken, in te lichten.

18.

De Leverancier verbindt zich ertoe de informatie die hij van de Koper naar aanleiding van het Contract zal hebben ontvangen of
verzameld, niet aan derden te onthullen, tenzij dan voor de goede uitvoering van de Levering. De lastenboeken, plannen,
tekeningen en alle andere technische of andere documenten, alsook de stukken, modellen en instrumenten die de Koper aan de
Leverancier toevertrouwt of die de Leverancier voor de Koper in het kader van het Contract realiseert, zijn strikt vertrouwelijk
en voor een, tot het strikte doel van het Contract, beperkt gebruik. Zij blijven te allen tijde de exclusieve eigendom van de Koper
en mogen in geen geval gekopieerd of gereproduceerd worden, noch aan derden worden overgemaakt of meegedeeld,
behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke, voorafgaande goedkeuring van de Koper. De Leverancier zal zich in het licht van deze
bepaling te allen tijde gedragen als een goede huisvader.

19.

De Leverancier verbindt zich ertoe om de Koper onverwijld in te lichten over elke schending van de intellectuele en/of
industriële eigendomsrechten en/of van de belangen van de Koper op het gebied van de eerlijke handelsgebruiken, waarvan hij
op welk ogenblik ook kennis zou krijgen. Alle schade die hieruit voortvloeit zal de Koper integraal op de Leverancier verhalen.

20.

De interpretatie en werkingskracht van het Contract, de bestelling en deze algemene aankoopvoorwaarden, is exclusief
onderworpen aan het Belgisch recht, zelfs indien de Leverancier een onderneming naar buitenlands recht is en/of de Levering
geheel of deels in het buitenland dient te worden of werd uitgevoerd. Elk geschil over de geldigheid, de uitvoering of de
interpretatie van het Contract, de bestelling en deze algemene aankoopvoorwaarden behoort tot de exclusieve bevoegdheid
van de rechtbanken van Antwerpen, België.

21.

General Data Protection Regulation (GDPR)
Voor het verantwoord behandelen van uw persoonlijke data verwijzen wij naar ons GDPR-charter op onze website
http://www.adpo.com/ADPO/EN/downloads.php

22.

De Contractor of aannemer die op ADPO werken uitvoert zal een verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten ten bedrage
van 2.500.000€ per schadegeval, het afschrift van de polis zal bij start van de werken worden overhandigd aan de
aankoopdienst.
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