ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN FONDATEL LECOMTE S.A.
Artikel 1:Toepassingsgebied
De onderhavige aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op de bestellingen die worden geplaatst door de klant FONDATEL LECOMTE SA voor de levering van goederen en/of diensten.
Behoudens andersluidende afspraak zijn de partijen gebonden door de onderhavige algemene aankoopvoorwaarden die voorrang hebben op alle andere voorwaarden die voortvloeien
uit eender welke contractuele afspraken die tussen de partijen werden gemaakt.
Bovendien hebben deze voorwaarden ook voorrang op de verkoopsvoorwaarden van de leverancier, zelfs al beweren de leveranciers het tegendeel.
Door de bestelling en de onderhavige algemene aankoopvoorwaarden te aanvaarden, ziet de leverancier af van zijn verkoopvoorwaarden.Als de leverancier de bestelling aanvaardt
onder voorbehoud of met opmerkingen, dan is FONDATEL LECOMTE SA niet langer gebonden door de bestelling.
Artikel 2 :Offertes
De prijsaanvragen, de aanvragen van offertes van de klant FONDATEL LECOMTE SA zijn zonder verbintenis.Het is enkel de officiële bestelbon van de klant FONDATEL LECOMTE die een
verbintenis vormt.
Artikel 3 :Levering van goederen of diensten
De leverancier zal exclusief goederen en diensten leveren die conform de bestelling zijn, conform de toepasbare wetgeving, de regels van de kunst en goede praktijken, de state of the
art en de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid, levensduur en bestemming, die de leverancier kent of toch zou moeten kennen.
Het goed moet beantwoorden aan de machinerichtlijn van het Europese en Belgische recht.
Voor de grondstoffen moet er een document worden meegeleverd dat de kwaliteit van het product en de conformiteit met de voorschriften van de bestelling certificeert.
Zonder afbreuk aan strengere voorschriften, zal de leverancier op zijn kosten alle gebreken, defecten en onvolkomenheden van de producten en diensten herstellen of vervangen, naar
keuze van de klant, die binnen de 24 maand na de levering, inwerkingstelling of uitvoering werden vastgesteld, en de klant zal schadeloos gesteld zijn voor elke schade die eruit
voortvloeit.De herstelling of vervanging omvat de demontage, het transport, de herstelling, de vervanging, de montage, de testen en de inwerkingstelling.In geval van herstelling of
vervanging loopt er een nieuwe termijn vanaf de inwerkingstelling, respectievelijk de uitvoering.
In geval van extreme nood, heeft de klant het recht om zelf over te gaan tot de herstelling of vervanging, zonder afbreuk aan de bovenvernoemde verplichtingen van de leverancier.
Artikel 4 :Levertermijn
De afgesproken levertermijnen lopen vanaf de plaatsing van de bestelling.Net zoals alle elementen van de bestelling, zijn de termijnen dwingend en vormen ze een contractuele
verbintenis van de leverancier.Als deze termijnen niet gerespecteerd worden, dan heeft de klant het recht op een forfaitaire vergoeding van een bedrag van 10% van de waarde van de
bestelling of de klant heeft het recht om een eind te maken aan het contract, zonder afbreuk aan zijn recht op een vergoeding voor eender welke schade die daaruit voortvloeit.
Artikel 5 :Veiligheid en milieu
De leverancier zal zich informeren over de geldende algemene en bijzondere regels inzake Gezondheid, Veiligheid en milieu, die gerelateerd zijn aan de levering van de goederen en
diensten.De prestaties worden geheel conform de wettelijke voorschriften uitgevoerd.Bij de levering van de goederen zal de leverancier een certificaat afgeven waarin hij bevestigt dat
de goederen conform de geldende wetten en verplichtingen zijn inzake gezondheid, veiligheid en milieu en conform de REACH wetgeving.
In geval de diensten en/of goederen op de site van de klant FONDATEL LECOMTE worden geleverd, dan moeten de leverancier en ook zijn personeel en/of onderaannemers strikt de
veiligheids‐ en milieuvoorschriften naleven die van toepassing zijn op de site.In geval van ernstige nalatigheden behoudt het bedrijf Fondatel LECOMTE zich het recht voor om de
leverancier van de site te verwijderen op diens kosten en een schadevergoeding te eisen.
In geval er tijdens de dienst en/of levering op de site een persoon en/of goederen in gevaar worden gebracht, dan moeten de leveranciers of zijn werknemers en/of onderaannemers de
klant hiervan op de hoogte brengen alvorens de site te verlaten.
Artikel 6 :Overdracht van eigendom en risico’s
De eigendom en de risico’s op schade of verlies worden overgedragen aan de klant op het ogenblik van de levering, behalve in geval de levering onderworpen is aan een
ontvangstprocedure, in dat geval worden de eigendom en het risico pas overgedragen op het ogenblik van de eindoplevering.
Artikel 7 :Bestelling – Prijs – verzending factuur ‐ betaling
Er moet met elke factuur een officiële bestelbon van de klant FONDATEL LECOMTE SA overeenkomen, en dus een bestelnummer, zonder dat bestelnummer kan de klant Fondatel
LECOMTE SA weigeren te betalen.
De prijzen of uurtarieven omvatten alle kosten, belastingen, heffingen, bijdragen en salarissen die van toepassing zijn bij de levering van goederen en diensten, met uitzondering van de
btw.Wijzigingen in de transporttarieven, douanerechten en andere nieuwtjes geven geen recht op een verhoging van de overeengekomen prijs.De factuur moet naar de
maatschappelijke zetel van de klant worden gestuurd, los van de plaats waar geleverd werd, in de maand van de levering en/of prestatie.
De facturen moeten binnen 60 dagen eind van de maand worden betaald, op basis van de datum van ontvangst van de factuur, behoudens andersluidende bepalingen die expliciet op
de bestelbon werden vermeld, de betaling moet per overschrijving gebeuren op het nummer dat door de leverancier wordt meegedeeld, op voorwaarde dat de leverancier zijn
verplichtingen heeft nageleefd.Enkel de geleverde goederen (grondstoffen,…) kunnen gefactureerd worden en zullen betaald worden door FONDATEL LECOMTE SA.
Artikel 8 :Onderaanneming ‐ Overdracht
De leverancier mag de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwen enkel als dit duidelijk werd vermeld in de offerte en na voorafgaand en formeel
akkoord van de klant FONDATEL LECOMTE SA.
De onderaanneming gebeurt volledig op het risico van de leverancier en het ontheft hem niet van het naleven van zijn verplichtingen, die hij ook moet laten gelden aan deze derden.De
leverancier kan deze rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de bestelling niet overdragen aan een derde zonder het akkoord van de klant.De klant kan vrij zijn rechten en
verplichtingen die voortvloeien uit de bestelling geheel of gedeeltelijk overdragen aan een verwant bedrijf.
Artikel 9 :Vertrouwelijkheid
De leverancier is verplicht om alle informatie, de knowhow en alle beroepsgeheimen die te maken hebben met de uitvoering van de bestelling, strikt vertrouwelijk te behandelen.Hij
mag geen informatie, plannen, schetsen, of andere documentatie doorgeven aan derden, zonder voorafgaande toestemming van de klant FONDATEL LECOMTE.
Artikel 10 :Aansprakelijkheid ‐ Verzekering
De leverancier is aansprakelijk ten opzichte van de klant FONDATEL LECOMTE SA voor elke schade die de klant heeft geleden.In dit opzicht zal de leverancier ook de klant waarborgen
tegen elk verhaal van derden.Zonder afbreuk aan de strengere voorschriften, onderschrijft de leverancier een verzekeringspolis “ Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbuiting” die de
financiële gevolgen dekt van zijn burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden, voor elke schade van eender welke aard.De verzekeringspolissen moeten ten laatste op het ogenblik
van de levering van kracht zijn.
Artikel 11 :Toepasbaar recht – Bevoegde rechtbanken
Het Belgische recht is van toepassing, met uitzondering van de regels die voortvloeien uit het Verdrag van Wenen over de internationale verkoop.De gerechtelijke
arrondissementsrechtbanken van Charleroi zijn exclusief bevoegd om geschillen inzake bestellingen te beslechten.

