Conditions générales d’achat – General terms and conditions of purchase
Allgemeinen Einkaufsbedingungen – Algemene inkoopvoorwaarden*
ARTIKEL 1: VOORWERP EN TOEPASSINGSGEBIED VAN DE ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
De bestelling op deze aankoopbon wordt geplaatst door de nv BETON DE LA LOMME [KBO: 0401.375.013] (de “Vennootschap”)
met zetel rue de la Dolomie 2 in 5580 ROCHEFORT (België); de bestelling wordt beheerst door deze algemene inkoopvoorwaarden
die (i) de algemene bepalingen definiëren die toepasselijk zijn op alle aankopen van dienst(en) en/of product(en) van welke aard ook
die de Vennootschap sluit of van bestellingen die ernaar verwijzen (de “Prestatie”) en (ii) de regels vaststellen die van toepassing
zijn op de permanente contractuele relaties (die als zodanig worden beschouwd zodra de eerste zakelijke relatie wordt aangegaan)
tussen de Vennootschap en haar medecontractant (de “Leverancier”), onverminderd de eventuele bijzondere voorwaarden op dit
document of die uitdrukkelijk naar dit document verwijzen.
De partijen komen overeen dat deze algemene voorwaarden een raamovereenkomst vormen waarin de contractuele relaties tussen
de Vennootschap en de Leverancier worden opgenomen. Ze regelen dus alle Prestaties die ontstaan zijn of zullen ontstaan tussen
de Vennootschap en de Leverancier en sluiten de algemene verkoopvoorwaarden of bijzondere voorwaarden van de Leverancier
uit, behoudens uitdrukkelijke afwijking die een orgaan van de Vennootschap op geldige wijze ondertekent. Hun aanvaarding is
doorslaggevend voor het sluiten van eender welk akkoord in hoofde van de Vennootschap die geen contract zou hebben gesloten
indien de Leverancier de algemene voorwaarden niet had aanvaard. De betwisting van deze voorwaarden door de Leverancier heeft
tot gevolg, naar keuze van de Vennootschap, dat om het even welke Prestatie wordt opgeschort of geannuleerd.
ARTIKEL 2: GARANTIES BETREFFENDE DE INACHTNEMING VAN DE REGELGEVING, VERBINTENISSEN, TECHNISCHE EN KWALITEITSVOORSCHRIFTEN
De Leverancier waarborgt onvoorwaardelijk aan de Vennootschap dat:

de Prestatie, en hijzelf, nauwgezet voldoen aan alle (nationale, Europese en internationale, desgevallend op
cumulatieve wijze) wettelijke, reglementaire, administratieve en technische bepalingen, alsook aan de
gebruiken van de markt en de gewoonten, die op hen toepasselijk zijn;

de Prestatie perfect tegemoetkomt aan de kwaliteitsnormen, conform aan de markt, en waarborgt dat de
kwaliteit van de Prestatie perfect overeenstemt met het gebruik – in verband waarmee de Leverancier verklaart
er perfect van op de hoogte te zijn – dat de Vennootschap er van zal maken, met inbegrip van in geval van
bewerking, vermenging, opname van de Prestatie in de producten (incl. afgewerkte of half afgewerkte
producten) en diensten die de Vennootschap aan haar eigen klanten levert. Deze garantie is geldig voor een
periode van tien jaar;

de prestatie er niet toe leidt dat een inbreuk wordt begaan op (i) een overeenkomst of een verbintenis die
bindend is voor of rechten verleent aan de Leverancier, (ii) een wettelijke of reglementaire bepaling of een
administratieve, gerechtelijke of scheidsrechterlijke beslissing die toepasselijk is voor de Leverancier, (iii) de
statuten van de Leverancier.
De Vennootschap controleert niet (de partijen komen uitdrukkelijk overeen dat zij geen enkele verplichting van controle of
verificatie heeft van welke aard ook) of de Leverancier, in het kader van de uitvoering van de Prestatie, de wettelijke, reglementaire,
administratieve of technische bepalingen, de marktgebruiken, de gewoonten of de kwaliteitsnormen, zoals hierboven bedoeld, in
acht neemt, in verband waarmee de Leverancier zich ertoe verbindt ze in acht te nemen, meer bepaald opdat de Prestatie zou
beantwoorden aan het (de) doel(en) waarvoor de Vennootschap ze bestemt.

het recht de bestelling te annuleren en, indien dat het voorwerp van de Prestatie is, de goederen terug te sturen op kosten van de
Leverancier waarbij alle eventuele douanerechten en belastingen te zijnen laste zijn.
Hoe dan ook verbindt de Leverancier zich ertoe de Vennootschap schadeloos te stellen voor het (al dan niet voorzienbaar) nadeel
dat zij en/of haar klanten lijdt (lijden) en dat al dan niet rechtstreeks het gevolg zou zijn van om het even welk(e) klacht, verlies,
schade (met inbegrip van winstderving – lucrum cessans, die bestaat, op zijn minst, uit het verlies van bruto marge of de
verkoopprijs van de Prestatie door de Vennootschap verlaagd met de aankoopprijs van de Prestatie), eender welke kosten alsook
alle kosten van procedure, advocaten, deskundigen, elke boete of strafbepalingen en alle nalatigheidsinteresten) die al dan niet
rechtstreeks worden opgelopen als gevolg van een overtreding door de Leverancier op zijn verplichtingen waaronder de
inachtneming van deze algemene voorwaarden en/of het defect of een gebrek van zijn Prestatie(s).
ARTIKEL 6: BETALINGSVOORWAARDEN
Onverminderd de bepalingen van artikel 5 verricht de Vennootschap haar betalingen 30 dagen vanaf het einde van de maand van
ontvangst van de factuur van de Leverancier; de bewijslast van de verzending van de factuur rust op de Leverancier. De
Vennootschap behoudt zich het recht voor vroegtijdig te betalen. Een korting van 2% wordt toegepast in geval van betaling dertig
dagen vóór de vervaldatum.
De Vennootschap behoudt zich het recht voor de betaling van de Prestatie afhankelijk te maken van de toekenning van een
bankwaarborg op eerste verzoek die wordt uitgegeven door een bank- of financiële instelling waarvan bekend is dat ze solvabel is
en wier maatschappelijke zetel in België ligt, teneinde zich te verzekeren van de uitvoering van de contractuele verbintenissen van
de Leverancier.
De facturen van de Leverancier moeten de referenties van onze bestelling vermelden en naar de Vennootschap worden verzonden
samen met om het even welk bewijsstuk. Bij gebrek daaraan wordt de factuur teruggestuurd naar de Leverancier.
ARTIKEL 7: EIGENDOMSOVERDRACHT
Onverminderd haar rechten om te annuleren vindt de eigendomsoverdracht van de Prestatie in handen van de Vennootschap plaats
bij de levering.
ARTIKEL 8: GEDEELTELIJKE OF TOTALE OPSCHORTING OF VERBREKING VAN DE BESTELLING DOOR DE VENNOOTSCHAP
Ook wanneer de Leverancier geen fout begaat, kan de Vennootschap de bestelling om het even wanneer gedeeltelijk of volledig
opschorten, of de bestelling verbreken, door kennisgeving die naar de Leverancier wordt verzonden met vermelding van de datum
van inwerkingtreding van de opschorting of de verbreking evenals de Prestatie waarop ze toepasselijk is. In dit geval verbindt de
Vennootschap zich ertoe de Leverancier schadeloos te stellen voor zijn rechtstreeks en voorzienbaar nadeel waarbij dit laatste hoe
dan ook en maximaal wordt beperkt tot het bedrag van de prijs van de geannuleerde Prestatie.
ARTIKEL 9: ONDERAANNEMING
De Leverancier mag enkel een beroep doen op onderaannemers met ons voorafgaand schriftelijk akkoord en voor zover hij
daarvoor de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt. Hij blijft ten aanzien van de Vennootschap alleen gehouden voor alle
verbintenissen die voortvloeien uit de Prestatie.

ARTIKEL 3: PRIJS – UITVOERING DOOR DE LEVERANCIER – WIJZIGING VAN DE PRESTATIE – INCOTERMS

ARTIKEL 10: WAARBORG

De prijs van de bestelling is de prijs zoals vermeld op deze aankoopbon (of is het resultaat van de voorwaarden inzake
prijsberekening zoals vermeld op deze bon), onverminderd een vergissing (een materiële vergissing, een foute berekening of een
grote vergissing) door de Vennootschap die deze vergissing dan – als enige – kan corrigeren. De prijzen zijn franco vracht en
verpakking en het zijn vaste prijzen die niet voor herziening in aanmerking komen, behoudens andersluidende bepaling die
schriftelijk wordt overeengekomen tussen de partijen. De prijzen gelden voor de volledige en perfecte uitvoering van de Prestatie.
Een wijziging van eender welk – al dan niet essentieel – element dat een onderdeel vormt van de perfecte uitvoering van de
Prestatie is enkel mogelijk door middel van een door de Vennootschap ondertekend aanhangsel.

Onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en, behoudens andersluidende overeenkomst, buiten de
wettelijke garantie voor verborgen gebreken (incl. het functioneel verborgen gebrek), uitdrukkelijk gehandhaafd met het akkoord
van de partijen, vertegenwoordigt de erkenning zonder voorbehoud van de Prestatie die de verkoop aan de Vennootschap behelst
van een afschrijfbaar investeringsgoed in de betekenis van het boekhoudrecht het uitgangspunt van de waarborg van dit goed (die
waarborg heeft betrekking op de onderdelen, de arbeid en de verplaatsing op site of de overbrenging naar de werkplaatsen van de
Leverancier) tegen alle tekortkomingen inzake ontwerp, fabricage, montage of werking, tegen elk defect van component of tegen
eender welk ander gebrek en dit gedurende een minimale periode van 12 maanden.

Behoudens andersluidende bepaling wordt de prijs voor de Prestatie geacht DDP (Delivered Duty Paid) te zijn zoals deze INCOTERM
wordt gedefinieerd door de Internationale Kamer van Koophandel.

ARTIKEL 11: VERZEKERINGEN

De Prestatie dient te worden uitgevoerd overeenkomstig alle voorschriften die voortvloeien uit de aankoopbon en de algemene (en
eventueel bijzondere) voorwaarden die alle worden beschouwd als zijnde van essentiële aard. In geval van annulering wegens een
tekortkoming vanwege de Leverancier kan deze tekortkoming, behoudens andersluidend akkoord tussen de partijen, geen enkele
vertraging door de Leverancier rechtvaardigen zo hij zich ertoe heeft verbonden de Prestatie opnieuw op conforme wijze uit te
voeren.
De Vennootschap aanvaardt geen enkele annulering van de Prestatie vanwege de Leverancier, behoudens voorafgaand schriftelijk
akkoord. De Vennootschap zal steeds het recht hebben de Prestatie op te eisen, zelfs indien er nog niet is begonnen met de
productie van de goederen of indien deze productie nog bezig is, onder voorbehoud van een geval van overmacht zoals bedoeld in
artikel 14.
Geen enkele bijkomende Prestatie of levering kan plaatsvinden zonder het voorafgaand en schriftelijk akkoord van de
Vennootschap. In verband hiermee bestudeert de Leverancier alle wijzigingen van de Prestatie die de Vennootschap hem zou
kunnen overleggen, haar specificaties, haar hoeveelheid en/of haar levering; hij verbindt zich ertoe daar gevolg aan te geven voor
zover zijn middelen hem dat toelaten.
ARTIKEL 4: VERZENDING EN LEVERING – TERMIJNEN – PERSONEEL VAN DE LEVERANCIER
Elke levering van goederen door de Leverancier of door zijn vervoerder wordt verricht op de plaats zoals vermeld bij de bestelling of,
bij gebrek daaraan, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap alsook binnen de tijdsbestekken zoals meegedeeld aan de
Leverancier.
Bij gebrek aan bijzondere bepalingen in de bestelling staat de Leverancier zelf in voor het vervoer van de goederen en leveringen op
zijn kosten en risico’s tot aan de plaats van de levering.
De Leverancier verbindt zich ertoe de Prestatie naar behoren uit te voeren en in overeenstemming met alle bepalingen van de
bestelling wat betreft hoeveelheden, kwaliteit, wettelijkheid, technische prestaties en termijnen. De leveringsplaats is bindend en
de Leverancier wordt geacht een fout te begaan wanneer hij deze leveringsplaats niet in acht neemt, behoudens een geval van
overmacht. In geval van vertraging heeft de Vennootschap het recht, naar eigen goeddunken, te eisen dat de levering per
expresdienst plaatsvindt, op kosten van de Leverancier en onverminderd de bepalingen van artikel 5.
Moeten de door de Vennootschap bestelde goederen worden opgehaald bij de Leverancier, dan verbindt de Vennootschap zich
ertoe haar beste inspanningen te leveren om de overeengekomen termijnen en voorwaarden inzake ophaling in acht te nemen.
Indien echter, niettegenstaande de inspanningen van de Vennootschap, de ophaling niet plaatsvindt – of slechts gedeeltelijk
plaatsvindt – op het tijdstip en onder de voorwaarden die zijn overeengekomen, blijven de risico’s ten laste van de Leverancierbewaarnemer, ook wanneer de Leverancier een aanmaning verstuurt naar de Vennootschap om de goederen te komen ophalen. Er
kunnen geen opslagkosten van welke aard ook noch interesten worden aangerekend aan de Vennootschap, tenzij het bewijs wordt
geleverd dat zij een zware fout heeft begaan.
Behoudens andersluidende overeenkomst worden de verpakkingen en het afval van de goederen en leveringen die de Leverancier
levert door hem teruggenomen; de Leverancier waarborgt dat ze op zijn kosten worden weggehaald en verwerkt.
Het personeel van de Leverancier blijft onder alle omstandigheden onder zijn hiërarchisch en tuchtrechtelijk gezag staan, ook in de
gevallen waarin dat personeel van de Leverancier instaat voor het lossen van de goederen op de leveringsplaats.
ARTIKEL 5: ERKENNING – SCHADEVERGOEDING
Elke levering (i.e. elke fysieke terbeschikkingstelling van de Prestatie op de tussen de partijen overeengekomen plaats) moet
worden vergezeld van een formulier dat aan de Vennootschap wordt afgegeven, door haar wordt ondertekend en dat alle
nauwkeurige gegevens bevat met betrekking tot de bestelling, de leveringsdatum, de beschrijving en de hoeveelheid van de
Prestatie. De onvoorwaardelijke ondertekening van de vrachtbrief (CMR of een ander document) levert het bewijs van de levering
van wat op het document staat vermeld, maar leidt onder geen enkele omstandigheid tot de erkenning van de Prestatie door de
Vennootschap die al haar rechten behoudt met betrekking tot de weigering van de levering gedurende de eerste twintig dagen na
de levering. Bijgevolg kan de – volledige of gedeeltelijke – inbezitneming van de Prestatie niet aan de Vennootschap worden
tegengeworpen als gold ze als uitdrukkelijke of stilzwijgende erkenning.

De Leverancier verzekert dat hij alle verzekeringen heeft afgesloten die noodzakelijk zijn met betrekking tot zijn activiteiten in het
algemeen en tot de Prestatie in het bijzonder, zowel voor zijn personeel als zijn materieel, en dat hij meer bepaald verzekerd is wat
betreft zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid “exploitatie”, zijn aansprakelijkheid als producent alsook inzake “multirisico
omgeving”. Hij verbindt zich ertoe daarvan het bewijs te leveren op het eerste verzoek van de Vennootschap.
ARTIKEL 12: VERTROUWELIJKHEID – CONCURRENTIEBEDING
Alle informatie van zowel technische, juridische als commerciële aard die de Vennootschap aan de Leverancier bezorgt, ongeacht
de aanleiding, dient vertrouwelijk te blijven. Het is voor de Leverancier verboden om de informatie die de Vennootschap verstrekt
op welke wijze ook te gebruiken zonder haar schriftelijk akkoord; hij dient zich ervan te vergewissen dat zijn onderaannemers, zijn
personeel, zijn leidinggevenden en om het even welke andere tussenkomende persoon die kennis kan nemen van deze informatie
gebonden zijn door dezelfde plicht tot geheimhouding. Alle instrumenten, modellen, materieel, plannen, software, specificaties en
andere informatie-elementen die de Vennootschap verstrekt in het kader van haar contractuele relaties met de Leverancier, blijven
hoe dan ook haar eigendom en mogen door de Leverancier enkel worden gebruikt met het oog op de uitvoering van het contract.
De Leverancier dient de documenten en andere informatie-elementen vertrouwelijk te houden en moet ze op eerste verzoek aan de
Vennootschap teruggeven zonder daarvan een kopie te bewaren.
De bestellingen mogen in geen geval en op geen enkele wijze, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van de Vennootschap,
aanleiding geven tot al dan niet rechtstreekse reclame door de Leverancier. Komt de Leverancier deze verplichtingen niet na, dan
kan de Vennootschap de bestelling van rechtswege verbreken zonder gerechtelijke beslissing en zonder schadevergoeding,
onverminderd haar overige rechten en verhaalmiddelen. De vertrouwelijkheidsverbintenis die op de Leverancier rust, geldt van
rechtswege ook voor zijn eventuele onderaannemers.
In geval van Prestatie waarvan de exclusiviteit is voorbehouden aan de Vennootschap (zoals de exclusieve distributie van de
producten van de Leverancier binnen een welbepaald gebied), en bij gebrek aan een ander specifiek akkoord, verbindt de
Leverancier zich ertoe om voor de volledige duur van de contractuele relatie, evenals gedurende 18 maanden na het einde van die
relatie, niet te concurreren met de Vennootschap door de producten waarvan de exclusieve distributie aan de Vennootschap was
toegekend zelf, of via een derde, te gaan verdelen binnen het gebied waar de exclusiviteit toepasselijk is.
ARTIKEL 13: INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM
De Leverancier waarborgt dat de Prestatie niet het voorwerp kan zijn van welke aanspraak ook inzake industriële of intellectuele
eigendom (meer bepaald octrooien, merken, tekeningen en modellen, auteursrechten …). Hoe dan ook vrijwaart de Leverancier de
Vennootschap tegen elke vordering inzake oneerlijke concurrentie of namaak of inzake industriële of intellectuele
eigendomsrechten betreffende de Prestatie die derden instellen tegen de Vennootschap of tegen een van haar klanten alsook tegen
de gevolgen van dergelijke vorderingen, ongeacht de termijn die is verstreken na de materiële ontvangst van de producten.
De uitvindingen, octrooien, tekeningen, merken en modellen en – algemener – eender welk recht van industriële eigendom die
kunnen ontstaan als gevolg van de uitvoering van dit contract, behoren exclusief toe aan de Vennootschap.
ARTIKEL 14: OVERMACHT
De partijen zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen ten aanzien van de bepalingen en voorwaarden van de Prestatie wanneer
die het gevolg zijn van een geval van overmacht.
Als overmacht wordt beschouwd elke gebeurtenis die volledig ontsnapt aan de controle van de getroffen partij, die zij onmogelijk
kon voorzien bij de totstandkoming van het contract en waarvan de uitwerking onweerstaanbaar en onvoorzienbaar is, in de
betekenis van artikel 1148 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek. Een geval van overmacht heeft tot gevolg dat de uitvoering van alle
of een deel van de verbintenissen tijdelijk of definitief onmogelijk wordt. Meer bepaald slaat overmacht niet op de gebeurtenissen
die de uitvoering van de verbintenissen moeilijker of duurder zouden maken, op staking, sociale bewegingen van het personeel van
een van de partijen of van het personeel van haar onderaannemers.
De partij die zich beroept op een geval van overmacht, moet de andere partij daarvan onverwijld kennis geven, zodra het geval zich
voordoet, met eender welk beschikbaar middel; tevens moet de betrokken partij de omstandigheden beschrijven die aan de
oorsprong van het geval van overmacht liggen. Hoe dan ook levert de partij die door de overmacht wordt getroffen haar beste
inspanningen om de schade die eruit voortvloeit te beperken.

Evenzo lopen de betalingen door de Vennootschap op geen enkele wijze vooruit op de kwaliteit, de conformiteit of de goede
uitvoering van de Prestatie. Elke betaling wordt beschouwd als een vooruitbetaling die moet worden verrekend de betaling van de
totale prijs en dient te worden teruggegeven in geval van annulering. Deze betaling doet niets af van de aansprakelijkheid van de
Leverancier tot aan de naar behoren vastgestelde erkenning. Bovendien ontslaat de betaling de Leverancier niet van zijn
verplichtingen inzake garantie, herstel, wijziging of vervanging van elke Prestatie waarvoor een tekortkoming, een gebrek of een
defect zou zijn vastgesteld.

In geval van opschorting van de Prestatie wegens een geval van overmacht, behoudt de Vennootschap zich de mogelijkheid voor
een beroep te doen op een andere Leverancier zolang het geval van overmacht aanhoudt. De verplichtingen van de partijen
hernemen zodra er een einde komt aan het geval van overmacht. Wordt de Prestatie als gevolg van overmacht onderbroken
gedurende een periode van 7 kalenderdagen, dan kan de Vennootschap aan de Leverancier, met aangetekend schrijven met
ontvangstbevestiging, de onmiddellijke verbreking van de bestelling betekenen zonder dat ze daarvoor welke schadevergoeding
ook verschuldigd is.

De Prestatie kan met voorbehoud worden erkend wanneer de Vennootschap al bij de levering of binnen de termijn van twintig
dagen vanaf de levering vaststelt dat er zichtbare gebreken bestaan of dat de Prestatie niet volledig is voltooid. In dit geval dient de
Leverancier elk defect van de Prestatie volledig en op zijn exclusieve kosten te verhelpen en over te gaan tot de werkzaamheden die
nodig zijn om het voorbehoud op de Prestatie op te heffen; hij moet dit doen binnen de door de Vennootschap vastgestelde
termijnen die redelijk moeten zijn. De betaling van de Prestatie kan – volledig of gedeeltelijk – naar eigen goeddunken van de
Vennootschap worden opgeschort zolang het voorbehoud niet volledig is opgeheven.

ARTIKEL 15: SCHULDVERGELIJKING

Is het voor de Leverancier onmogelijk de correcte uitvoering van de Prestatie te verzekeren overeenkomstig deze algemene
voorwaarden en eventueel de bijzondere voorwaarden betreffende de Prestatie, dan kan de Vennootschap de Prestatie doen
uitvoeren door een andere economische speler op kosten van de Leverancier, zonder dat deze laatste zich daartegen kan verzetten.
De kosten en uitgaven als gevolg daarvan worden gefactureerd aan de Leverancier en worden desgevallend voor het passende
bedrag gecompenseerd met de bedragen die de Vennootschap eventueel verschuldigd is aan de Leverancier.
Bij gebrek aan uitvoering van de Prestatie overeenkomstig het eventuele bestek, de bestelling van de Prestatie en/of deze
algemene voorwaarden, en eventueel ook overeenkomstig de bijzondere voorwaarden van de bestelling, heeft de Vennootschap

De partijen komen overeen dat hun wederzijdse schulden en schuldvorderingen met elkaar verbonden zijn en van rechtswege met
elkaar mogen worden vergeleken, zonder ingebrekestelling, meer bepaald indien er zich een situatie van insolventie of van
gelijkgerechtigdheid van de Leverancier voordoet, ongeacht de herkomst van deze schulden of schuldvorderingen en ongeacht de
datum van hun opeisbaarheid (met inbegrip van een vonnis dat wordt uitgesproken na het ontstaan van de situatie van insolventie),
hun voorwerp of de munt waarin ze zijn uitgedrukt. Alle voorschotten, bedragen of vooruitbetalingen die de Vennootschap al heeft
betaald, worden geacht onmiddellijk terugbetaalbaar te zijn door de Leverancier. Met “voorkomen van een situatie van insolventie”
bedoelen we het faillissement, de procedure van gerechtelijke reorganisatie, de collectieve schuldregeling of om het even welke
andere – nationale of internationale – collectieve gerechtelijke, administratieve of vrijwillige procedure met inbegrip van de verkoop
van activa en de verdeling van de opbrengst van deze verkoop onder de schuldeisers of nog de vermindering van de
schuldvorderingen.
De vergoedingen en bedragen die de Leverancier krachtens deze voorwaarden is verschuldigd, worden onmiddellijk – van
rechtswege en zonder ingebrekestelling – gecompenseerd met eender welke bedragen die de Vennootschap om welke reden ook
aan de Leverancier is verschuldigd.

* Également disponible sur notre site web - Downloadbare vertaling op onze website - Herunterladbare Übersetzung auf unserer Website - Downloadable
translation on our website (www.betondelalomme.be/conditionsgenerales-algemenevoorwaarden/).

2.
ARTIKEL 16: WIJZIGING VAN DE RECHTSSITUATIE VAN DE LEVERANCIER
De Leverancier verbindt zich ertoe de Vennootschap kennis te geven van eender welke wijziging in de samenstelling van zijn
kapitaal, leiding, rechtsvorm of financiële structuur binnen de termijn van 15 kalenderdagen nadat de wijziging zich heeft
voorgedaan.
ARTIKEL 17: UITWERKING VAN DE BEPALINGEN
Het feit waarbij de Vennootschap zich niet beroept op de gunst van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden
betekent niet dat zij verzaakt aan de gunst van deze bepaling(en).
Indien een van de bepalingen van deze overeenkomst volledig of gedeeltelijk nietig zou zijn of worden, heeft deze nietigheid geen
impact op het onregelmatige deel van de bepaling (of op de onregelmatige bepaling) dat/die dan wordt geacht niet te zijn
geschreven. De partijen verbinden zich ertoe, voor zover wettelijk mogelijk, de nietige bepalingen te vervangen door een bepaling
met een gelijkwaardige uitwerking, rekening gehouden met de algemene economie van deze overeenkomst.
Deze overeenkomst vormt het geheel van het akkoord dat de partijen hebben gesloten. Ze annuleren en vervangen alle
briefwisseling tussen de partijen en elk eventueel (schriftelijk of mondeling) akkoord dat voorafgaat aan de datum van deze
overeenkomst.
Een kennisgeving per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen op de derde werkdag die
volgt op de datum die voorkomt op het stempel van de postdiensten.
ARTIKEL 18: GESCHILLEN
Het Belgisch recht is toepasselijk op alle contracten die worden gesloten tussen de Vennootschap en de Leverancier. Alleen de
Franse versie van deze voorwaarden heeft bewijskracht tussen de partijen. Alle betwistingen betreffende een of meer Prestaties
worden, in eerste instantie, beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Namen – divisie Dinant of,
desgevallend, door de vrederechter van Rochefort, die als enige bevoegd zijn en uitspraak doen in de Franse taal.
Stelt een derde een vordering in tegen de Vennootschap wegens de slechte uitvoering van het contract door de Leverancier of
wegens de krachtens het contract geleverde producten of diensten, dan moet de Leverancier zich – onverwijld, op zijn kosten en op
ons verzoek – bij ons voegen om zijn verweer te voeren in het kader van het betrokken geding.

