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Algemene aankoopvoorwaarden 
 
1. Algemeen 
Deze algemene aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op al de bestellingen 
uitgeschreven door de Tiense Suikerraffinaderij N.V., BENEO-Orafti N.V., 
BENEO-Remy N.V. of BioWanze N.V.. Afwijkende algemene 
verkoopvoorwaarden van de leverancier (hierna zo genoemd; dit kan ook een 
fabrikant, verkoper, handelaar zijn) zijn slechts van toepassing na onze 
uitdrukkelijke schriftelijke instemming. Afwijkende voorwaarden zijn niet van 
toepassing ook al hebben we ons daar niet geval per geval tegen verzet. De 
aanvaarding van leveringen, diensten of de betaling daarvan betekent niet dat 
we hebben ingestemd met de algemene verkoopvoorwaarden van de 
leverancier. 
 
2. Offertes, bestellingen, schriftelijke vorm 
2.1 De uitwerking van offertes of de opstelling van bestekken is gratis. We 
nemen de kosten voor bezoeken, studies en andere voorafgaande prestaties van 
de leverancier voor de opstelling van zijn offertes niet voor onze rekening, voor 
zover dat niet per geval overeengekomen werd. 
2.2 Bestellingen, aangebrachte wijzigingen of aanvullingen en de regelingen die 
werden getroffen om een overeenkomst te sluiten zijn bindend, voor zover ze 
door ons schriftelijk zijn verklaard of bevestigd. 
 
3. Prijzen en kortingen 
Voor zover niet anders overeengekomen, zijn onze prijzen franco plaats van 
levering. Deze prijzen omvatten alle leveringen en diensten van de leverancier 
voor de uitvoering van zijn verplichtingen tot aan het leveringsadres en op die 
plaats. 
 
4. Instructies voor verzending, herkomst van de goederen 
4.1 De geadresseerde ontvangt bij elke levering een verzendingsbericht / 
leveringborderel op de dag van de verzending. De leverancier is aansprakelijk 
voor de gevolgen van een verkeerde aflevering van de vrachtbrief. De 
vermelding van onze bestelnummers en de ontvanger is verplicht op alle 
verzendingsdocumenten. 
Voor zover niet anders overeengekomen, sluit de leverancier een 
transportverzekering op zijn kosten. 
De leverancier verpakt, consigneert en verzendt gevaarlijke goederen conform 
de bijzondere nationale en internationale regelgeving. 
4.2 Als de levering dient te voldoen aan de herkomstvoorwaarden van de 
preferentiële overeenkomst van de EU, bezorgt de leverancier ons de 
overeenkomstige herkomstcertificaten. 
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4.3 De leverancier neemt het verpakkingsmateriaal gratis terug mee op de 
plaats van de levering. 
 
5. Eigendom, industriële eigendomsrechten, intellectuele 
eigendomsrechten 

5.1 Tekeningen, monsters, recepten en andere documenten en de middelen 
die we de leverancier ter beschikking hebben gesteld voor zijn bestellingen 
blijven onze eigendom. 
Ze mogen alleen worden aangewend voor het gebruik waarvoor ze bestemd zijn 
en worden ons op eerste verzoek terugbezorgd. 
5.2 De leverancier is verplicht tot geheimhouding van alle documenten en 
informatie die hem ter beschikking worden gesteld, alsook alle andere knowhow 
waarvan hij kennis kreeg tijdens de samenwerking. Hij is ook niet bevoegd om 
derden toegang te geven tot of op de hoogte te brengen van deze informatie 
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke instemming. De leverancier is ook 
verplicht tot geheimhouding van de kennis en de resultaten waartoe deze 
documenten, informatie en knowhow hebben geleid. Deze clausule is niet van 
toepassing als deze resultaten publiek toegankelijk zijn zonder zijn tussenkomst. 
De leverancier neemt meer bepaald onze intellectuele eigendomsrechten en 
andere industriële eigendomsrechten in acht. Hun gebruik is alleen toegelaten 
voor de doeleinden van de overeenkomst. De leverancier mag de producten, 
vervaardigd op basis van documenten, tekeningen, modellen en andere 
informatie die door ons of volgens onze instructies zijn uitgewerkt, niet zelf 
gebruiken of laten gebruiken. Hij mag ze niet aan derden aanbieden of leveren. 
 
6. Termijnen, data 
6.1 De aankomst van de levering zonder gebreken en/of de dienstverlening 
op de bestemming, of de aanvaarding van de levering, indien overeengekomen 
of bij wet voorzien, is bepalend voor de inachtneming van de overeengekomen 
data en termijnen. 
6.2 Zodra de leverancier weet dat hij de overeengekomen data en termijnen, 
of een gedeelte  daarvan, niet kan nakomen, dient hij ons onmiddellijk op de 
hoogte te brengen met vermelding van de redenen en de vermoedelijke duur van 
de vertraging. De informatie die de leverancier ons daarover verstrekt, doet geen 
afbreuk aan onze wettelijke rechten en aanspraken in geval van niet-naleving 
van de termijn. 
 
7. Contractuele boete voor niet-naleving van de termijnen 
Voor zover een contractuele boete voor niet-naleving van de termijnen werd 
overeengekomen en voor zover het geval zich voordoet, kunnen we deze boetes 
laten gelden tot de factuur voor de laattijdige leveringen of diensten betaald is. 
We zijn niet verplicht om ons bij de ontvangst het recht voor te behouden om 
deze boete te laten gelden. 
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8. Deelleveringen, bijkomende leveringen en ontoereikende leveringen 
8.1 Deelleveringen of gedeeltelijke levering van diensten is onderworpen aan 
onze voorafgaande schriftelijke instemming. De aanvaarding van een levering 
zonder onze voorafgaande instemming rechtvaardigt geen voortijdige 
opeisbaarheid van de betaalverplichtingen noch instemming met bijkomende 
transportkosten. 
8.2 We behouden ons het recht voor om bijkomende of ontoereikende leveringen 
in sommige gevallen toe te laten. We hebben het recht om de ontvangst van 
bijkomende leveringen zonder onze voorafgaande schriftelijke instemming te 
weigeren, de goederen op te slaan op kosten van de leverancier of ze hem terug 
te sturen. 
 
9. Overdracht van risico’s, aanvaarding, overmacht 
9.1  De leverancier draagt de risico’s van onverwacht verlies of onverwachte 
beschadiging tot de levering zijn bestemming bereikt. Voor zover de aanvaarding 
ook werd gepland of overeengekomen, draagt de leverancier de risico’s tot de 
aanvaarding. 
9.2  Overmacht (meer bepaald collectieve arbeidsconflicten) en andere 
gebeurtenissen buiten de wil van de onderneming, die wij niet kunnen voorzien 
en waarop we geen invloed hebben, laten ons toe de ontvangst van leveringen 
en/of diensten alsook de aanvaarding uit te stellen. 
9.3 We zijn trouwens alleen verplicht om de leveringen in ontvangst te nemen 
voor zover ze voldoen aan de overeengekomen kwaliteitskenmerken. 

10. Factuur, betaling 
10.1 De facturen worden afzonderlijk, in twee exemplaren, overgemaakt na de 
volledige levering zonder gebreken, de voltooiing van de diensten of na de 
aanvaarding voor elk serviceorder – met vermelding van de orderdata. Facturen 
zonder ordernummer worden niet behandeld en teruggestuurd. 
10.2 Voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen, worden de naar 
behoren aangeboden facturen binnen de 14 dagen betaald met 3 % korting of 
netto binnen een termijn van 60 dagen. De termijn loopt vanaf de aanvaarding 
van de goederen en in geen geval voor de uitvoering van de overeenkomst 
zonder gebreken en/of de aanvaarding. De betaling is tijdig uitgevoerd voor 
zover we de bank de laatste dag van de termijn opdracht tot betaling hebben 
gegeven of een postcheque hebben uitgegeven als deze betaalwijze werd 
gekozen. 

 
11. Klachten wegens gebreken, rechten op grond van gebreken 
11.1 Voor zover elke handelaar verplicht is de levering te controleren en 
bezwaren kenbaar te maken, beperkt onze verplichting zich tot een controle van 
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de kwantiteit en de identiteit van de goederen, zichtbare gebreken door transport 
of aan de verpakking en de steekproefsgewijze controle van de essentiële 
kenmerken van de goederen. De leverancier wordt onmiddellijk, maximaal 10 
dagen na de levering, op de hoogte gebracht van zichtbare gebreken. Andere 
eventuele gebreken worden meegedeeld zodra ze worden vastgesteld. Bij twijfel 
over de kwantiteit, het gewicht en de notering gelden de waarden die wij 
bepaalden tijdens de controle bij ontvangst van de goederen. 
11.2 De leverancier is gehouden tot leveringen en service zonder gebreken. 
Deze moeten meer bepaald de kenmerken en de kwaliteit vertonen, vermeld in 
de overeenkomst, geschikt zijn voor het geplande gebruik, voldoen aan de 
huidige technische normen en aan de algemeen aangenomen 
veiligheidsvoorwaarden inzake techniek en arbeidsgeneeskunde die uitgaan van 
de overheden en de beroepsverenigingen. Daarnaast moeten ze voldoen aan de 
wettelijke bepalingen ter zake. Onze instemming met de tekeningen, monsters 
en andere documenten (bijvoorbeeld geschriften, programmering, enz.) ontslaat 
de leverancier niet van zijn aansprakelijkheid voor de correcte uitvoering van de 
overeenkomst. 
11.3 In geval van gebrek en als een beroep wordt gedaan op de garantie, zijn 
de wettelijke rechten op grond van gebreken van toepassing. Als de 
garantierechten de wettelijke rechten op grond van gebreken overstijgen, wordt 
hiervan niet afgeweken. Voor de rechten op grond van de vaststelling van een 
gebrek onderworpen aan verjaring, geldt een termijn van 36 maanden. Deze 
termijn begint te lopen vanaf de levering en/of de service of vanaf de 
aanvaarding, indien voorzien bij wet of overeengekomen. Er wordt niet 
afgeweken van de langere wettelijke verjaringstermijnen die gelden voor de 
verjaring van rechten op grond van de vaststelling van gebreken en de wettelijke 
termijn voor de garanties. 
11.4 Als een gebrek opduikt tijdens de verjaringstermijn hebben we het recht 
om, naar eigen goeddunken, een latere uitvoering door herstelling of verbetering, 
een latere levering of een nieuwe productie binnen een redelijke termijn te eisen. 
In geval van dringendheid, als de leverancier niet bereikt kan worden en er 
gevaar voor ernstige schade bestaat, hebben we het recht om de gebreken te 
verwijderen op kosten en risico van de leverancier of ze door derden te laten 
verwijderen. De leverancier wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht van deze 
maatregelen. 
11.5 Als de latere uitvoering door de leverancier niet binnen een redelijke 
bijkomende termijn plaatsvindt, als hij daarin niet slaagt of als de termijnbepaling 
buitensporig is, kunnen we de overeenkomst opzeggen conform de wettelijke 
bepalingen en schadevergoeding eisen in plaats van de prestatie, vergoeding 
voor onnodige kosten of terugbetaling van een deel van de prijs. 
 
12. Beschermingsrechten van derden 
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De leverancier garandeert dat het gebruik conform de contractuele bepalingen en 
de verkoop van zijn leveringen en/of diensten geen intellectuele 
eigendomsrechten schendt, geen octrooien vervalst en geen inbreuk vormt op de 
rechten van derden. Hij vrijwaart ons voor alle aanspraken wegens het niet 
nakomen van een industrieel eigendomsrecht en staat in voor de kosten die het 
gevolg zijn van het vrijwaren van de rechten als deze aanspraken het gevolg zijn 
van een fout bij de vervulling van zijn verplichtingen. Als dat recht wordt 
uitgeoefend, brengen we hem onmiddellijk op de hoogte. 
 
13. Aansprakelijkheid van de leverancier voor gebrekkige goederen, 
verzekering 
13.1 De leverancier vrijwaart ons voor alle aanspraken die het gevolg zijn van 
zijn aansprakelijkheid voor gebrekkige goederen voor zover ze te wijten zijn 
aan een gebrek van zijn levering en/of service. Onder dezelfde voorwaarden is 
hij aansprakelijk voor schade die wij in dat geval lijden door de aard en de 
omvang van gepaste en noodzakelijke noodmaatregelen, bijvoorbeeld door 
publieke waarschuwingen of terugroeping van gebrekkige goederen. Dat doet 
geen afbreuk aan ons recht om een schadevergoeding te vorderen van de 
leverancier. 
13.2 De leverancier verbindt zich om dergelijke risico’s voor een gepast bedrag 
te verzekeren en ons, op verzoek, daarvan het bewijs te geven door de 
verzekeringspolis te tonen. 

14. Gegevensbescherming 
We hebben het recht om alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de 
overeenkomst te registreren en te behandelen, zelfs als deze gegevens 
betrekking hebben op personen. 
 
15. Minimumloon 
De leverancier verklaart kennis te hebben van de coördinaten van de 
internetsite www.minimumlonen.be en verklaart dat hij zijn personeel de nu en 
in de toekomst verschuldigde lonen zal betalen. 
 
16. Waarden en Principes van Goed Bestuur. 
De leverancier verklaart eveneens kennis te hebben van “de Waarden en Principes 
van Goed Bestuur” van onze vennootschappen en deze na te volgen. 

 
17. Rechtstreekse vordering 
De leverancier aanvaardt en laat zijn onderaannemer aanvaarden dat, in geval van 
rechtstreekse vordering of eis van een onbetaalde onderaannemer tegen de klant, 
voor zover de wet zulke rechtstreekse vordering toestaat, de aansprakelijkheid van de 
klant (i) beperkt blijft tot een maximumbedrag gelijk aan het onbetaalde gedeelte van 
de contractprijs die de klant volgens dit contract aan de leverancier verschuldigd is en 
(ii) volledig voldaan is als de klant op het gemeenschappelijke initiatief en op kosten 

http://www.minimumlonen.be/
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van de leverancier en de onderaannemer de betwiste som overschrijft op een 
geblokkeerde rekening op naam van zowel de leverancier als de onderaannemer. De 
leverancier en de onderaannemer zullen vanaf dat ogenblik alleen verantwoordelijk 
zijn om hun geschil op te lossen of te procederen, zonder verdere verhaalmogelijkheid 
op de klant en zonder dat de leverancier of onderaannemer het recht heeft om de 
werkzaamheden op te schorten of anderszins te onderbreken. De leverancier is 
verplicht deze clausule op te nemen in zijn overeenkomst/contract met zijn 
onderaannemers. 

 
18. Referenties / Publiciteit 
De leverancier heeft niet het recht om, zonder onze uitdrukkelijke instemming, 
informatie over een bestaande of geplande contractuele samenwerking te 
gebruiken voor marketingdoeleinden of deze te gebruiken als referentie. Zonder 
onze uitdrukkelijke instemming is het verboden om foto’s te nemen op ons 
terrein en in onze bedrijven en deze te gebruiken en/of te publiceren. 
 
19. Bestellingen doorgeven, overdracht, compensatie 
19.1 De leverancier mag de uitvoering van bestellingen of sommige essentiële 
delen daarvan niet doorgeven aan derden zonder onze voorafgaande schriftelijke 
instemming. 
19.2 De leverancier mag zijn schuldvordering tegenover ons alleen aan derden 
overdragen of door derden laten innen met onze voorafgaande schriftelijke 
instemming, behalve als deze schuldvorderingen gerechtelijk werden vastgesteld 
met een beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan of als ze niet betwist zijn. 
19.3 Wij verzetten ons tegen eigendomsvoorbehoudsbepalingen die het gewone 
eigendomsvoorbehoud overstijgen. In sommige gevallen is een voorafgaande 
schriftelijke instemming nodig. Indien onderaannemers echter 
eigendomsrechten, mede-eigendomsrechten of zekerheidsrechten laten gelden 
of laten overgaan tot maatregelen van uitvoerend beslag, zal de leverancier de  
gevolgen dragen van de schade die daardoor veroorzaakt werd. 

20. Woonstkeuze, toepasselijk recht, forumbeding 
20.1 Voor de uitvoering van alle verplichtingen van de leverancier wordt 
woonstkeuze gedaan op de plaats van bestemming. 
20.2 De Belgische wetgeving is van toepassing. De toepassing van het verdrag 
van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van 
roerende zaken van 11 april 1980 (Wenen) is uitgesloten. 
20.3 Voor geschillen is uitsluitend de rechtbank van Brussel, België bevoegd. 


