Standaard aankoopvoorwaarden Thinkerbell NV
Art.1 Thinkerbell NV wordt hierna de Koper genoemd. Alle aankopen van goederen & diensten door de Koper zijn onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden
zoals hieronder uiteengezet. De standaard aankoopvoorwaarden van de Koper hebben te allen tijde voorrang op elke andere bepaling waarnaar zou kunnen worden
verwezen in de commerciële documentatie (bv. orderbevestigingen, facturen, ... enz.) van de Leverancier. Uitzondering hierop vormen eventuele specifieke
voorwaarden die werden overeengekomen in een schriftelijke en geldig ondertekende overeenkomst tussen de Koper en de Leverancier.
Art.2 Iedere bestelling van de Koper wordt geplaatst door middel van een geldige, genummerde en ondertekende bestelbon. Iedere bestelling die op een andere wijze
wordt geplaatst kan de Koper op geen enkele wijze verbinden.
Art.3 De Leverancier is gebonden om de goederen en diensten te leveren conform de prijs en voorwaarden vermeld op de bestelbon. Deze prijs is vast en niet vatbaar
voor herziening, tenzij de wijziging uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeengekomen tussen de partijen.
Art.4 Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Koper mag de Leverancier zijn verplichtingen voortvloeiend uit iedere met Koper afgesloten
overeenkomst niet overdragen aan derden.
Art.5 Elke Partij staat in voor de professionele kwaliteit van de door hem gestelde handelingen en erkent hierin zijn aansprakelijkheid. De Leverancier garandeert
hierbij de bestaande wetgeving en alle richtlijnen die van toepassing zijn op de levering van de goederen en diensten na te leven. Meer in het bijzonder doch zonder
enige beperking wordt hierbij aandacht gevraagd voor de eventuele veiligheidsvoorschriften van de locatie waar de prestaties worden geleverd, de geldende
regelgeving inzake veiligheid en het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, de toepasselijke Europese normen (papier : CEPI-normen; golfkarton :
FEFCO-normen; massief karton : ASSCO-normen) en enkele Europese richtlijnen zoals bijvoorbeeld de verplichtingen in het kader van REACH. De Leverancier dient
op vraag van de Koper alle mogelijke keurbewijzen, certificaten en datasheets te kunnen voorleggen inclusief PEFC en FSC certificaten.
Art.6 De levering moet gebeuren conform de overeengekomen leveringsvoorwaarden, termijnen en op het leveringsadres zoals aangegeven op de bestelbon door de
Koper en beschreven in de levervoorwaarden van de Koper. Deze levervoorwaarden zijn terug te vinden op de website van de Koper of kunnen op eenvoudig verzoek
worden aangevraagd. Per volledige week vertraging is de Leverancier van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 2,5% van de prijs,
vermeld op de bestelbon, aan de Koper verschuldigd. Bij een vertraging van meer dan zeven kalenderdagen zal de Koper gemachtigd zijn om de overeenkomst van
rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in het nadeel van de Leverancier, zonder enige vergoeding verschuldigd vanwege de Koper ten
aanzien van de Leverancier. Bovenstaande vergoedingen doen geen afbreuk aan het recht van de Koper om bijkomende schadevergoeding te vorderen voor de
werkelijke en indirecte schade als gevolg van de laattijdige levering.
Art.7 De geleverde goederen of gepresteerde diensten dienen te beantwoorden aan de omschrijving zoals deze werden overeengekomen op de datum van de
bestelling, en moeten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij besteld zijn door de Koper. De Leverancier verbindt zich ertoe bij de levering na te gaan dat de goederen
of diensten in goede staat en kwaliteit werden geleverd of uitgevoerd. Indien de goederen of diensten niet beantwoorden aan bovenvermelde bepalingen, verbindt de
Leverancier zich ertoe om deze op zijn kosten te vervangen of opnieuw te presteren binnen de 15 dagen volgend op de ingebrekestelling van de Koper. Ingeval de
Leverancier hier geen gevolg aan geeft, is de Koper - naast een eventuele schadevergoeding - gerechtigd om ofwel de nodige herstellingen of vervangingen op
kosten van de Leverancier door een derde te laten uitvoeren, ofwel de goederen op kosten van de Leverancier terug te sturen met terugbetaling van de eventueel
door de Koper al betaald bedragen.
Art.8 Tenzij specifiek anders overeengekomen op de bestelbon, verbindt de Koper zich ertoe de facturen van de Leverancier te betalen binnen een termijn van 60
dagen, te rekenen van het einde van de maand van de factuurdatum, op voorwaarde dat voldaan is aan volgende punten:
- de factuur is opgesteld conform de vigerende wetgeving en draagt alle wettelijke informatie
- de factuur dient het correcte nummer van de (getekende) bestelbon/inkoopbon te vermelden
- indien beschikbaar dient een verwijzing naar de zendnota en vermelding van de ordernummer in de factuur te worden opgenomen
- in bijlage tot de factuur werden alle in het kader van de opdracht overeengekomen stavingdocumenten opgenomen
- voor alle leveringen boven 5000,- EURO dient de factuur te worden verzonden met een afschrift van de bestelbon/inkoopbon voorzien van een originele
handtekening van de Leverancier onder de vermelding "voor akkoord"
- de factuur wordt verzonden na ontvangst van de goederen of prestatie van de diensten, tenzij partijen hierover uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, zal de factuur worden geweigerd.
Art.9 De Leverancier erkent zijn aansprakelijkheid en zal de Koper vergoeden voor alle door de Koper geleden schade veroorzaakt door de Leverancier. De
Leverancier zal de Koper tevens op zijn kosten vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden in verband met de geleverde goederen of diensten.
Art.10 De Leverancier verbindt zich ertoe om alle meegedeelde informaties en documenten vertrouwelijk te behandelen en om alle nodige maatregelen te treffen ten
aanzien van zijn personeel, zijn agenten of medecontractanten ten einde het vertrouwelijk karakter ervan te behouden, en dit zonder enige tijdsbeperking. Al onze
modellen, formulieren, proefstukken of andere documenten welke exclusief eigendom van de Koper zijn, kunnen in geen geval aan derden meegedeeld worden
zonder uitdrukkelijke toestemming van de Koper.
Art.11 Deze standaard aankoopvoorwaarden evenals alle met de Koper afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Voor alle geschillen
met betrekking tot de interpretatie van deze algemene aankoopvoorwaarden, of in verband met de uitvoering, de interpretatie en de beëindiging van alle met de Koper
afgesloten overeenkomsten, zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

