LEVERINGSVOORWAARDEN BELGIË
Artikel 1 : TOEPASBAARHEID
1.1
1.2
1.3

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn toepassing op alle door Wegenbouw van de Kreeke N.V. en van de Kreeke Bouw BVBA. hierna te noemen
“VDK”, met leveranciers te sluiten leveringsopdrachten, voor zover daarvan in de schriftelijke opdrachtbevestiging door VDK niet is afgeweken. De
opdrachtgever van VDK wordt hierna aangeduid als “opdrachtgever”
VDK wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van leverancier de hand.
Indien enig beding opgenomen in deze voorwaarden ongeldig mocht blijken te zijn, blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden onverkort van
kracht. Een zodanig niet geldig beding zal worden omgezet in een wel geldig beding dat de oorspronkelijke strekking zoveel mogelijk benadert.
Artikel 2 : CONFORMITEIT
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2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

De leverancier moet de goederen verpakken op een met het oog op bescherming en behoud van de goederen passende wijze.
Het eigendom van de goederen en het risico op het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de goederen gaan over op VDK op het ogenblik van
ondertekening van de leveringsbon door de uitvoerder van VDK.
De leverancier is aansprakelijk indien de goederen niet aan de bestelling beantwoorden op het tijdstip dat het risico op VDK overgaat, ook al blijkt dit
pas later.
De leverancier is eveneens aansprakelijk voor het niet-beantwoorden van de goederen aan de bestelling wanneer dit vastgesteld wordt na het tijdstip
dat het risico op VDK overgegaan is en dat te wijten is aan een tekortkoming in de nakoming van één van zijn verplichtingen, met inbegrip van een
verandering van de hoedanigheden en kernmerken van de goederen en/of de geschiktheid van de goederen voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.
De leverancier moet goederen afleveren waarvan de hoeveelheid, de kwaliteit en de omschrijving voldoen aan de in de bestelopdracht gestelde eisen,
evenals de geldende normen en standaarden. De goederen dienen bovendien geschikt zijn voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.
Bij levering op basis van een staal, verbindt de leverancier zich er toe VDK uitvoerig en schriftelijk in te lichten over alle mogelijke afwijkingen tussen het
staal en de goederen
De leverancier dient zich op en nabij de werkplek te houden aan de veiligheids- en milieuvoorschriften zoals omschreven in het KAM-handboek van VDK,
dat ter inzage ligt op het kantoor van VDK en het V&G plan dat op het werk van toepassing is.
Artikel 3: Betaling

3.1
3.2
3.3
3.4

De leverancier maakt een afleveringsbon op die hij bij levering laat ondertekenen door de uitvoerder of een wettig vertegenwoordiger van VDK. De
afleverbon vermeldt op gedetailleerde wijze de geleverde goederen en de hoeveelheden, alsmede de datum, het werknummer en referentie van de
levering.
De leverancier zal de geleverde goederen aan VDK factureren op basis van de ondertekende afleveringsbon. Facturen die niet vergezeld zijn van alle
ondertekende leveringsbonnen worden automatisch en geheel geweigerd.
Betaling gebeurt door VDK uiterlijk 60 dagen na einde maand na ontvangst en goedkeuring van de factuur door overschrijving op de rekening van de
leverancier zoals aangeduid op de factuur, op voorwaarde dat VDK voor de overeenstemmende goederen betaling heeft ontvangen van haar
opdrachtgever.
Geen enkele betaling van een factuur kan als aanvaarding worden aanzien: elke betaling geldt slechts als voorschot. Aanvaarding van de levering
geschied bij de oplevering na ontvangst van eventuele garantiebewijzen en technische fiches, met eventuele inhouding van de herstellingskosten voor
gebreken, vergoeding voor diefstal, verlies, termijnoverschrijding, minwaarde en mingenot, dit alles volgens de bepalingen van deze overeenkomst.
Aanvaarding geschiedt slechts bij aanvaarding hiervan door de opdrachtgever van VDK.
Artikel 4: Garanties en vrijwaring

4.1
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4.4

De leverancier is op dezelfde gronden en in dezelfde mate aansprakelijk voor zijn daden, nalatigheid, fouten en/of gebreken in de nakoming als VDK
zelf. De leverancier verbindt er zich toe om op eenvoudig verzoek van VDK onmiddellijk alle maatregelen te treffen die uit zulke aansprakelijkheid
voortvloeien.
VDK kan de leverancier bijkomend aansprakelijk stellen voor schade die zij zelf zou lijden door de fouten en gebreken in de levering, met inbegrip van,
maar niet beperkt tot gederfde winst, imagoschade, kosten voor verweer en/of invorderingskosten
Indien de leverancier tekort schiet aan zijn verplichtingen, kan VDK naar eigen inzicht:
nakoming eisen door de leverancier van zijn verplichtingen. Indien de goederen niet conform de bestelling zijn kan VDK de levering van vervangende
goederen en/of herstel eisen. VDK beslist vrij of zij de leverancier een aanvullende termijn verstrekt voor het nakomen van zijn verplichtingen. Het
toekennen van zulke termijn impliceert geen afstand van recht.
de leveringsovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden verklaren als de leverancier hetzij een
wezenlijke tekortkoming begaat van de op hem rustende verplichtingen hetzij de goederen niet levert binnen de afgesproken termijn.
indien de goederen niet beantwoorden aan de bestelling en ongeacht of de prijs reeds is betaald, de prijs verlagen in dezelfde verhouding als waarin
de waarde die de feitelijk afgeleverde zaken hadden op het tijdstip van aflevering staat tot de waarde die wel aan de overeenkomst beantwoordende
zaken op dat tijdstip zouden hebben gehad.en/of eventueel een dekkingskoop sluiten. VDK heeft dan recht op het verschil tussen de overeengekomen
prijs en die van de dekkingskoop, onverminderd haar recht op vergoeding van andere schade.
Indien VDK aansprakelijk zou worden gesteld op basis van goederen die door de leverancier werden geleverd, zal de leverancier op eenvoudig verzoek
van VDK en op eigen kosten alles doen wat nodig en/of nuttig is voor het verweer van VDK tegen deze vordering, gelijk of deze voorwerp is van
minnelijke onderhandelingen, mediatie, arbitrage, een gerechtelijke procedure en/of gelijk welke andere vorm van geschillenbeslechting.
Artikel 5: Keuring en kennisgeving

5.1
5.2
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VDK zal de geleverde goederen keuren en de leverancier in kennis stellen van eventuele gebreken.
VDK kan haar recht om zich te beroepen op non-conformiteit, zowel met betrekking op zichtbare als verborgen gebreken, niet verliezen voor het recht
van de bouwheer om zich ten aanzien van VDK op zulke non-conformiteit te beroepen, vervalt.
De hoeveelheden vermeld op de leveringsbon vormen geen onweerlegbaar bewijs van de effectief geleverde hoeveelheden. VDK zal de leverancier
op de hoogte brengen van de tekorten binnen een redelijke termijn nadat de tekorten zijn vastgesteld.
Artikel 6: Toepasselijk recht

6.1
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6.3

Op deze Overeenkomst is enkel het Belgische recht van toepassing.
Eventuele geschillen met betrekking tot de overeenkomst tussen VDK en haar onderaannemer (zowel inzake de uitvoering, de interpretatie als de
beëindiging van de overeenkomst) ressorteren onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Hasselt.
De onderaannemer verklaart, op eenvoudig verzoek van VDK, bereid te zijn vrijwillig tussen te komen in procedures, gevoerd door de
opdrachtgever/bouwheer ten opzichte van VDK, indien deze, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, betrekking hebben op de door de
onderaannemer uitgevoerde werken en hij dientengevolge door VDK in vrijwaring wordt geroepen.

