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Artikel 1: Toepasbaarheid 

 

Deze algemene aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op de bestellingen 

door Laborelec [de Klant] van goederen of diensten of voor de uitvoering van 

werken, en dit voor een maximum bedrag van 25.000 €, en voor zover deze 

bestellingen hiervan niet uitdrukkelijk afwijken. 

 

Artikel 2: Toepasselijke bepalingen 

 

Naast de bestelling van de Klant naar de contractant [de Contractant] en 

onderhavige algemene aankoopvoorwaarden, zijn de bepalingen beschikbaar 

op de website van Laborelec (www.laborelec.com) met betrekking tot: 

 de gezondheid, de veiligheid en het milieu 

(www.laborelec.com/ENG/about-us/committed-to-sustainability) 

 de duurzame ontwikkeling en de sociale verantwoordelijkheid, zoals 

voorzien in de charters van de groep waartoe de Klant behoort 

 specifieke leveringsvoorwaarden en procedures per productiezone 

eveneens van toepassing. 

 

Artikel 3: Aanvaarding van de bestelling 

 

Elke bestelling zal een aanbod tot aankoop door de Klant vormen en moet 

door de Contractant schriftelijk worden aanvaard (handtekening van een 

representatieve persoon van de Contractant ter bevestiging van de aankoop 

bevatten en het terugsturen van deze bevestiging naar de Klant) binnen een 

maximumtermijn vijf (5) dagen. Behoudens schriftelijk tegenbericht binnen 5 

werkdagen na de verzending van de bestelling, en alleszins bij de uitvoering 

van de bestelling, wordt de Contractant geacht deze te hebben aanvaard en 

dit vanaf de datum van haar verzending. Door de aanvaarding doet de 

Contractant afstand van zijn verkoopsvoorwaarden, zelfs indien deze 

aanvaarding gebeurt onder verwijzing naar zijn eigen voorwaarden. Indien de 

Contractant de bestelling aanvaardt met voorbehoud of opmerkingen, is de 

Klant niet langer door de bestelling gebonden. 

 

Artikel 4: Levering van goederen of diensten 

 

De leveringstermijnen die vastgelegd zijn in de bestelling zijn dwingend. In 

geval van niet-naleving van deze termijnen en zonder afbreuk te doen aan zijn 

recht op vergoeding voor alle schade die daaruit voortvloeit, heeft de Klant 

recht op een forfaitaire vergoeding van een bedrag dat overeenkomt met 10 

% van de waarde van de bestelling of, indien hij dit wenst, het recht om de 

bestelling te beëindigen. 

 

De goederen (documentatie inbegrepen), diensten en werken geleverd door 

de Contractant zullen nieuw zijn, vrij van zichtbare en/of verborgen gebreken 

zijn, en in strikte overeenkomst zijn met de bestelling, de toepasselijke 

regelgeving, de regels van de kunst en het goede vakmanschap, de stand van 

de techniek en de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid, 

levensduur en bestemming die de Contractant kent, of minstens dient te 

kennen.  

Behoudens andersluidende overeenkomst levert de Contractant de 

materialen, gereedschap en uitrusting nodig voor de uitvoering van de 

diensten en werken. Behalve indien een procedure van aanvaarding voorzien 

is in de bestelling, inclusief het op uitnodiging van de Contractant opstellen 

van een proces-verbaal van aanvaarding, worden de goederen, diensten of 

werken geacht aanvaard te zijn door de Klant, indien hij het bestaan van 

gebreken niet heeft meegedeeld aan de Contractant binnen de 20 werkdagen 

volgend op het einde van de uitvoering van de bestelling. 

Artikel 5: Garantie – vergoeding 

 

Onverminderd strengere dwingende bepalingen, zal de Contractant alle 

gebreken, tekortkomingen en niet-conformiteiten in de goederen, diensten en 

werken, vastgesteld binnen 24 maanden na de aanvaarding, naar keuze van 

de Klant, op eigen kosten herstellen of vervangen. Tijdens deze periode van 

24 maanden zal de Contractant het geheel van de kosten en prestaties 

noodzakelijk voor een perfecte herstelling, strikt conform de initiële 

voorwaarden van de bestelling dekken. Een nieuwe periode van 24 maanden 

zal beginnen lopen vanaf het einde van de herstelling. Verder stelt de 

Contractant de Klant schadeloos voor alle schade die voortkomt uit het 

vastgestelde gebrek of de vastgestelde tekortkoming.  

In geval van dringendheid, heeft de Klant het recht zelf of via een derde tot 

herstelling of vervanging over te gaan op kosten en risico van de Contractant 

en zonder dat dit afbreuk doet aan voormelde verplichtingen van de 

Contractant. 

 

Artikel 6: Overdracht van eigendom en risico 

 

De eigendom wordt overgedragen aan de Klant van zodra het voorwerp van 

de bestelling is geïdentificeerd en ten laatste bij de levering. 

De risico’s van schade of verlies gaan over bij de levering aan de klant, tenzij 

deze levering onderworpen is aan een procedure van aanvaarding, in welk 

geval het risico pas zal overgaan bij aanvaarding. 

 

Artikel 7: Prijs – betaling 

 

De lump-sum prijzen of uurtarieven omvatten alle kosten, taksen, lasten, 

bijdragen en retributies die van toepassing zijn op de levering van goederen, 

diensten of werken, met uitzondering van de B.T.W. Voor zover de 

Contractant aan zijn verplichtingen voldaan heeft, zullen de facturen die 

melding maken van het bestelbonnummer betaalbaar zijn uiterlijk 60 dagen na 

de factuurdatum door overschrijving op het door de Contractant daartoe 

aangewezen bankrekeningnummer.  

 

Indien de betaling van een som verschuldigd aan de Contractant laattijdig 

gebeurt om redenen die te wijten zijn aan de Klant, dan heeft de Contractant 

het recht om intresten aan te rekenen op het uitstaande bedrag voor de 

periode tussen de dag waarop betaling verschuldigd was en de datum van 

effectieve, aan de actuele koers (voor een jaar van 360 dagen) die 

overeenstemt met de EURIBOR op drie maanden verhoogd met 2 punten per 

jaar. 

 

Artikel 8: Onderaanneming – Overdracht 

 

De Contractant mag de uitvoering van de bestelling niet geheel of gedeeltelijk 

aan derden uitbesteden, behalve indien de Klant, na hiervan voorafgaandelijk 

in kennis te zijn gesteld, geen bezwaar heeft geuit. Deze uitbesteding gebeurt 

op risico van de Contractant en ontslaat hem geenszins van zijn 

verplichtingen, die hij eveneens door deze derden zal doen naleven. De 

Contractant mag zijn rechten en plichten, voortvloeiend uit de bestelling, niet 

aan een derde overdragen zonder voorafgaande en schriftelijke instemming 

van de Klant. De Klant kan zijn rechten en plichten, voortvloeiend uit de 

bestelling, geheel of gedeeltelijk vrij overdragen aan een derde.  

 

Artikel 9: Intellectuele eigendom 

 

Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan zijn door of naar aanleiding 

van de bestelling worden onmiddellijk eigendom van de Klant en de 

overdracht van deze rechten is weerspiegeld in de overeengekomen prijs. 

De Contractant verleent aan de Klant het eeuwigdurend en onherroepelijk 

recht om alle intellectuele eigendomsrechten te gebruiken (met inbegrip van 

copyright, database rechten, artwork, designs, topografische rechten, design 

rechten, handelsrechten, handelsnamen, gebruiksmodellen, patenten, 

domeinnamen, goodwill, en elk ander soortgelijk intellectueel eigendomsrecht 
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(al dan niet geregistreerd) dat om het even waar in de wereld bestaat van of 

met betrekking de producten en diensten zonder enige beperking.  

De Contractant zal de Klant schadeloos stellen en vrijwaren voor alle 

aanspraken van derden ingevolge inbreuken op intellectuele 

eigendomsrechten die op de goederen, diensten of werken zouden rusten. De 

Contractant is jegens de Klant aansprakelijk voor alle schade, voortvloeiend 

uit zulke inbreuken, met inbegrip van de kosten voor juridische bijstand. 

Desgevallend zal de Contractant de goederen, diensten of werken op zijn 

kosten aanpassen of vervangen door evenwaardige goederen, diensten of 

werken. 

 

 

Artikel 10: Vertrouwelijkheid 

 

Alle informatie van om het even welke aard (commerciële en technische) die 

de Klant aan de Contractant meedeelt of waarvan de Contractant naar 

aanleiding van de uitvoering van de bestelling kennis krijgt, blijft de 

uitsluitende eigendom van de klant en de Contractant zal er de strikte 

vertrouwelijkheid van behouden. De Contractant zal deze informatie slechts 

kunnen gebruiken in het kader van de bestelling en dient ze na de uitvoering 

ervan terug aan de Klant over te maken. De Contractant zal deze enkel 

onthullen aan personeelsleden die hiervan op de hoogte dienen te zijn voor 

de uitvoering van de bestelling en die gehouden zijn deze informatie 

vertrouwelijk te behandelen. De Contractant zal deze informatie niet aan 

derden meedelen zonder schriftelijk en voorafgaand akkoord van de Klant. De 

verplichtingen van de Contractant onder dit artikel blijven geldig tot 10 jaar na 

het einde van de bestelling. 

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid – Verzekering 

 

De Contractant is jegens de Klant aansprakelijk voor alle schade, van welke 

aard ook, die de Klant lijdt ingevolge de niet-naleving door de Contractant van 

zijn verplichtingen. De Contractant zal de klant eveneens schadeloos stellen 

voor en vrijwaren tegen alle aanspraken van derden in dit verband. 

Onverminderd strengere dwingende bepalingen, onderschrijft de Contractant 

een verzekeringspolis “Burgerlijke Aansprakelijkheid/Uitbating en 

Aansprakelijkheid voor werken / producten na Levering” die de burgerlijke 

aansprakelijkheid dekt voor alle schade van welke aard ook, ten bedrage van 

tenminste 1.250.000 € per ongeval en per jaar voor de verzekering 

aansprakelijkheid voor werken / producten na levering. De 

verzekeringspolissen moeten uiterlijk op het ogenblik van de leveringen in 

voege zijn, ononderbroken blijven lopen tot tenminste 24 maanden na de 

voltooiing en een afstand van verhaal ten gunste van de Klant bevatten. 

 

Artikel 12: Duur - Onderbreking – Ontbinding 

 

Bij gebreke van een duur, bepaald in de bestelling, wordt de bestelling geacht 

aangegaan te zijn voor onbepaalde duur, waarbij elke partij het recht heeft 

deze bestelling op zijn verjaardag te verbreken mits de andere partij hiervan 

minstens één maand vooraf in kennis te hebben gesteld. De Klant heeft het 

recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de bestelling 

eenzijdig te verbreken mits een vergoeding van de rechtstreeks hieruit 

voortvloeiende, redelijke kosten aan de Contractant. Zonder afbreuk te doen 

aan zijn eigen recht op schadevergoeding zal de Klant niet tot vergoeding 

gehouden zijn indien de opschorting of verbreking het gevolg is van de niet-

naleving door de Contractant van zijn verplichtingen, of voortvloeit uit het 

faillissement, de vereffening, de inbeslagname van activa van de Contractant 

of uit overmacht. 

 

Artikel 13: Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbanken 

 

Het Belgisch recht, met uitsluiting van de regels voortvloeiende uit het Weens 

Koopverdrag, is van toepassing. 

Elk geschil dat zich voordoet door of naar aanleiding van de bestelling zal 

overeenkomstig de regels van CEPINA onderworpen worden aan en beslecht 

worden door één of drie arbiters die zetelen in Brussel in de taal van de 

bestelling. De Klant behoudt evenwel het recht om de Contractant te 

dagvaarden voor de gewone rechtbanken van de plaats van zijn 

maatschappelijke zetel. 


