Algemene inkoopvoorwaarden SULO N.V.

Artikel 1 – Toepassingsgebied
1.1

1.2

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door SULO NV zijn de hierna vermelde inkoopvoorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten tot inkoop van
goederen of diensten door SULO NV, met zetel te 9400 Ninove, Ring Oost 14, met ondernemingsnummer 0417.012.403. Afwijking van deze voorwaarden is enkel
mogelijk wanneer deze afwijking schriftelijk is vastgelegd in een gedateerd en door beide partijen ondertekend document.
Onderhavige algemene inkoopvoorwaarden primeren op gebeurlijk aanwezige verkoopvoorwaarden van de leverancier, zelfs wanneer deze niet expliciet werden
afgewezen door SULO NV, en vervangen eerdere voorwaarden of afspraken tussen partijen.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst
2.1

2.2

Een bestelling voor een product of dienst kan SULO NV enkel verbinden, indien deze bestelling is opgenomen in een schriftelijk inkooporder ondertekend door een
persoon die SULO NV rechtsgeldig kan verbinden ongeacht of dit inkooporder door SULO NV per post, per fax, per e-mail of enig ander communicatiemiddel wordt
opgestuurd.
De leverancier wordt geacht het inkooporder zonder voorbehoud te hebben aanvaard (i) indien hij dit inkooporder schriftelijk aanvaardt, of (iii) indien hij geen bezwaar
heeft ingediend tegen het de inkooporder binnen een termijn van acht (8) werkdagen.

Artikel 3 – Uitvoering
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5

De leverancier voert de opdracht uit in overeenstemming met alle geldende wettelijke bepalingen en conform de in de sector gebruikte kwaliteitsstandaarden en normen.
De leverancier zal zich in de uitvoering van de opdracht schikken naar de richtlijnen die SULO NV van tijd tot tijd kan verstrekken en die betrekking kunnen hebben op
onder meer de wijze van uitvoering of de te gebruiken materialen. Het voorgaande ontslaat de leverancier niet van zijn verplichting tot uitvoering van de overeenkomst
volgens de regels van de kunst.
In de mate dat de leverancier prestaties dient te leveren, zowel wat betreft levering als uitvoering, op de terreinen van SULO NV of enige klant van SULO NV, zal deze
zich stipt gedragen naar toegangs-, veiligheids- en overige onderrichtingen van SULO NV of de klant.
In de mate dat de leverancier fouten, missingen of onvolkomenheden zou aantreffen of behoren aan te treffen in door SULO NV aangeleverde informatie, zal de
leverancier SULO NV hiervan onverwijld op de hoogte brengen.
SULO NV heeft te allen tijde het recht om de plaats van uitvoering van de overeenkomst (zowel productie als aanneming) te bezoeken met het oog op inspectie van de
wijze van uitvoering door de leverancier.

Artikel 4 – Levering
4.1
4.2
4.3
4.4

De leverancier moet de leverings- of uitvoeringstermijnen strikt naleven. Afwijking is enkel mogelijk mits voorafgaand schriftelijk akkoord van SULO NV.
Indien de leverancier de goederen of diensten niet binnen de leverings- of uitvoeringstermijn levert, behoudt SULO NV zich het recht voor de overeenkomst met
onmiddellijk ingaande werking ten laste van de leverancier te ontbinden conform het bepaalde in artikel 6.1.
Niettegenstaande de mogelijkheid om over te gaan tot buitengerechtelijke ontbinding voorzien in artikel 3.2 behoudt SULO NV zich in alle gevallen het recht voor om
de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
Levering aan SULO NV impliceert geen aanvaarding door SULO NV. Aanvaarding van de geleverde goederen of diensten kan pas tot stand komen in reactie op de
schriftelijke vraag daartoe van de leverancier, welke vraag ten vroegste kan komen na verloop van een termijn van 8 dagen na de beëindiging van de levering/uitvoering
of, indien de geleverde prestaties/goederen verwerkt worden in een hoofdopdracht voor een klant van SULO NV, na aanvaarding door de betrokken klant. Het
voorgaande impliceert dat ook verwerking geen aanvaarding inhoudt.

Artikel 5 – Eigendomsoverdracht en overdracht risico
5.1
5.2
5.3

Met inachtneming van het hierna bepaalde, gaat de eigendom van de goederen over van de Leverancier op SULO NV nadat deze zijn geleverd op de terreinen van SULO
NV en, indien van toepassing, conform de overeenkomst zijn gemonteerd en/of geïnstalleerd.
Het risico van de goederen gaat over op SULO NV bij levering door de Leverancier aan SULO NV overeenkomstig artikel 5.1 en mits aanvaarding van de levering door
SULO NV.
Het voorgaande geldt onverminderd het bepaalde in artikel 4.4 van deze voorwaarden.

Artikel 6 – Prijzen en betaling
6.1
6.2
6.3

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen worden de prijzen uitgedrukt in euro.
De inkoopprijs zoals vermeld in het overeenkomstig artikel 2 aanvaard inkooporder is bindend. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke instemming van SULO NV zijn
de prijzen inclusief alle bijkomende kosten met inbegrip van kosten van transport, desgevallend montage van de goederen en belastingen.
Prijsverhogingen kunnen slechts toegepast worden mits uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van SULO NV.
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6.4

SULO NV behoudt zich het recht voor haar betalingsverplichting op te schorten indien de leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet naleeft.
SULO NV behoudt zich eveneens het recht voor om deze schade met de verschuldigde koopprijs te compenseren.

Artikel 7 - Buitengerechtelijke ontbinding, exceptie van niet-uitvoering
7.1

7.2
7.3

SULO NV is gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden in geval van ernstige wanprestaties van
de leverancier die elke verdere samenwerking definitief onmogelijk maakt. Wanprestaties die niet werden rechtgezet binnen een termijn van 15 dagen nadat SULO NV
de leverancier hieromtrent in gebreke heeft gesteld worden beschouwd als wanprestaties die elke verdere samenwerking definitief onmogelijk maken. Het recht tot
ontbinding van SULO NV bestaat onverminderd de mogelijkheid voor SULO NV om vergoeding te vorderen voor de schade die het gevolg is van deze tekortkoming en
de daaropvolgende ontbinding.
Onverminderd de mogelijkheid van buitengerechtelijke ontbinding voorzien in lid 1 van onderhavig artikel van deze voorwaarden kan SULO NV haar verplichtingen
uit hoofde van de overeenkomst opschorten indien de leverancier zijn verplichtingen niet naleeft.
Indien tussen de leverancier en SULO NV verschillende overeenkomsten in uitvoering zijn, is het niet-naleven door de leverancier van diens verplichtingen uit hoofde
van één overeenkomst voldoende reden voor SULO NV om de uitvoering van alle lopende overeenkomsten op te schorten respectievelijk is het bestaan van een ernstige
wanprestatie in de zin van artikel 7.1 van deze voorwaarden betreffende één lopende overeenkomst, voldoende om alle lopende overeenkomsten te ontbinden.

Artikel 8 – Intellectuele rechten
8.1
8.2
8.3
8.4

De leverancier garandeert te beschikken over de intellectuele rechten die rusten op de geleverde goederen of de gebruikte werkwijzen en componenten.
De leverancier verleent SULO NV een onherroepelijk gebruiksrecht op de geleverde goederen en werken, met inbegrip van een recht tot adaptatie en verdere
commercialisering.
De leverancier bezorgt SULO NV op het eerste verzoek van de laatstgenoemde alle relevante documentatie met betrekking tot de geleverde goederen of diensten,
waaronder onder meer as built-plannen, productspecificaties, certificaten, broncodes, …
De leverancier vrijwaart SULO NV voor alle aanspraken inzake inbreuken op gebeurlijke intellectuele rechten van derden.

Artikel 9 – Waarborg en aansprakelijkheid
9.1

De leverancier garandeert dat de geleverde goederen en uitgevoerde werken op het moment van hun aanvaarding door SULO NV en tot minstens één jaar nadien vrij
zijn van fouten en dienstig zijn voor een normaal voorzienbaar gebruik. In geval van gebrek binnen de gegarandeerde periode verbindt de leverancier er zich toe om,
naar keuze van SULO NV, vervangende producten te leveren respectievelijk werken te herdoen, dan wel de schade te vergoeden die SULO NV door dergelijke nietconformiteit lijdt.

9.2

In geval enige fout van de leverancier komt vaststaan, zal deze SULO NV vergoeden voor alle schade die voortvloeit uit deze fout, ongeacht of deze materieel of
immaterieel van aard is, mathematisch kwantificeerbaar is dan wel naar billijkheid moet vastgesteld worden.

Artikel 10 – Overmacht
Indien zich een geval van overmacht voordoet, is de leverancier gehouden SULO hiervan onverwijld in te lichten, met opgave van de voorziene duur van de
overmachtsituatie. SULO NV kan na ontvangst van dergelijke kennisgeving op gemotiveerde wijze beslissen de overeenkomst te ontbinden, wat de onmiddellijke
terugbetaling impliceert van alles wat SULO NV in het kader van de ontbonden overeenkomst reeds aan de leverancier betaalde.
Artikel 11 – Splitsbaarheid
Indien een van de bepalingen van deze voorwaarden ongeldig, nietig of niettegenstelbaar verklaard zou worden, heeft dit geen gevolg voor de overige bepalingen van
deze voorwaarden. Partijen verbinden zich ertoe in dergelijke situatie een nieuwe bepaling te onderhandelen waarvan de inhoud zo nauw mogelijk aansluit bij de geest
van de eerder opgenomen bepaling.
Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
12.1
12.2

Elke betwisting die valt onder de toepassing van deze voorwaarden zal worden beslecht volgens Belgisch recht.
Alle betwistingen uit hoofde van deze overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.
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