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Algemene aankoopvoorwaarden:
1.

Algemeen
1.1. Deze algemene aankoopvoorwaarden betreffen zowel de aankoop van
goederen als de aankoop van diensten door Haven Oostende.
1.2. De verkoper neemt er kennis van en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de
op het Belgisch grondgebied vigerende veiligheids- en milieuwetgeving en
regelgeving door hem uiterst strikt nageleefd dient te worden. De verkoper neemt
er tevens kennis van en gaat er uitdrukkelijk meer akkoord dat elke overtreding
van dit voorschrift een zware fout uitmaakt in de zin van het burgerlijk recht, en
aan Haven Oostende het recht op integrale vrijwaring en schadeloosstelling
verleent in geval van incident of calamiteit, dit onverminderd welkdanige rechten
van derden.
1.3. Deze algemene aankoopvoorwaarden maken integraal deel uit van alle door
Haven Oostende gesloten aankoopovereenkomsten.
1.4. Tenzij dit door Haven Oostende met een verkoper voorafgaandelijk
uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen, hebben deze algemene
aankoopvoorwaarden voorrang op alle daarmee strijdige of beperkende verkoopof facturatievoorwaarden van de verkoper, en dit ongeacht of dit door de verkoper
wordt betwist.
1.5. Elk begin van uitvoering van een door Haven Oostende aankoopovereenkomst
wordt beschouwd als een uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene
aankoopvoorwaarden.

2.

Aankoopovereenkomst
2.1. Een aankoopovereenkomst komt slechts tot stand indien Haven Oostende een
schriftelijke bestelling heeft geplaatst welke door de verkoper zonder enig
voorbehoud en ongewijzigd wordt aanvaard.
2.2. De bestelling wordt geacht te zijn aanvaard indien de verkoper de bestelbon
voor akkoord ondertekend binnen een termijn van veertien (14) dagen aan Haven
Oostende terugzendt.
2.3. De bestelling wordt eveneens geacht te zijn aanvaard indien de verkoper de
bestelbon niet ondertekend binnen een termijn van veertien (14) dagen aan Haven
Oostende terugzendt.
2.4. Alle bepalingen en modaliteiten welke door Haven Oostende op haar bestelbon
worden vermeld, met inbegrip van onderhavige algemene aankoopvoorwaarden,
zullen van toepassing zijn op de aankoopovereenkomst.
2.5. Welkdanige wijzigingen aan de bestelbon, welkdanige mondelinge
toezeggingen achteraf door Haven Oostende en/of welkdanige mondelinge
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afspraken tussen Haven Oostende en de verkoper, indien daarna niet schriftelijk
bevestigd en voor akkoord ondertekend door beide partijen waarbij uitdrukkelijk
wordt vermeld dat deze deel uitmaken van de bestelling in kwestie, worden in
geen enkel geval aanvaard.
3.

Prijs en facturatie
3.1. Alle bedragen welke op de bestelbon vermeld worden, dienen onveranderd en
in de aangeduide munteenheid te worden opgenomen in de factuur.
3.2. Alle bedragen op de bestelbon en in de factuur zijn inclusief BTW, en zijn
inclusief alle andere lasten en kosten, inclusief verpakkings-, verzekerings-,
transport-, en leveringskosten.
3.3. Alle facturen dienen het bestelbonnummer en de onderneming te vermelden.
3.4. Behoudens in geval van formeel protest door Haven Oostende zijn de facturen
betaalbaar binnen de zestig (60) dagen na het einde van de maand van ontvangst
ervan door Haven Oostende.

4.

Levering en risico’s
4.1. De met de verkoper overeengekomen leveringstermijnen zijn bindend op
straffe van schadevergoeding en onverminderd het recht van Haven Oostende om
de aankoopovereenkomst op kosten en risico van de verkoper door derden te
laten uitvoeren zoals nader bepaald onder 6.4., of om de aankoopovereenkomst
buitengerechtelijk te ontbinden zoals nader bepaald onder 7.
4.2. Gedurende het transport en tot het ogenblik van de aanvaarding door Haven
Oostende draagt de verkoper alle risico’s betreffende de door Haven Oostende
bestelde goederen.

5.

Aanvaarding en eigendomsoverdracht
5.1. De inontvangstname van de goederen door Haven Oostende geldt niet als
aanvaarding.
5.2. Haven Oostende is niet gehouden de door de verkoper geleverde goederen bij
de inontvangstname onmiddellijk te keuren.
5.3. De termijn waarbinnen Haven Oostende de geleverde goederen kan keuren
bedraagt een redelijke termijn van minstens veertien (14) dagen.
5.4. De goederen worden aanvaard, en de eigendom van de goederen wordt
daarmee overgedragen, op het moment dat Haven Oostende de goederen heeft
goedgekeurd.
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6.

Aansprakelijkheid en uitvoering door een derde
6.1. Ongeacht de goedkeuring van de goederen door Haven Oostende, behoudens
in geval van opzettelijke fout van Haven Oostende, is de verkoper aansprakelijk
voor alle zichtbare en verborgen gebreken gedurende een periode van 24
maanden na de inontvangstname, De verkoper is aansprakelijk voor alle directe en
indirecte schade, met inbegrip van gebruiks- of winstderving.
6.2. Ingeval van herstelling of vervanging verbindt de verkoper zich tot eenzelfde
aansprakelijkheid gedurende een periode van 24 maanden na de vervanging of
herstelling.
6.3. Na de bovenvermelde termijnen blijft de verkoper aansprakelijk voor alle
verborgen gebreken, voor zover Haven Oostende het verborgen gebrek binnen een
redelijke termijn van minstens veertien (14 dagen) meldt na de ontdekking ervan.
6.4. Ingeval van een niet-conforme levering of ingeval van de niet-nakoming van de
leveringsplicht in het algemeen, is Haven Oostende, zonder voorafgaandelijke
rechterlijke machtiging en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, gerechtigd
de aankoopovereenkomst in haar geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door een
derde op kosten en risico’s van de ingebreke gebleven verkoper.

7.

Ontbinding en schadevergoeding
7.1. Indien de verkoper tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende
verplichting is Haven Oostende gerechtigd de aankoopovereenkomst geheel of
gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden lastens de verkoper, zonder
voorafgaandelijk ingebrekestelling en zonder tot enige schadevergoeding, uit
welke hoofde ook, verplicht te zijn.
7.2. Indien de verkoper tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende
verplichting, is de verkoper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15 % op het verschuldigde bedrag
van de factuurwaarde, onverminderd het recht van Haven Oostende een hogere
schadevergoeding, overeenstemmende met de reële schade, te vorderen. Het
voorgaande geldt eveneens indien de verkoper gedeeltelijk tekortschiet in de
nakoming van zijn verplichtingen.

8.

Verzekering
8.1. De verkoper zal zich op eigen kosten verzekeren tegen aansprakelijkheid voor
alle gebeurlijke schade welke zou kunnen voortvloeien uit zijn tekortschieten aan
welkdanige op hem rustende verplichting krachtens de aankoopovereenkomst.
8.2. De verkoper zal op het eerste verzoek van Haven Oostende het bewijs
verschaffen van de in 8.1. bedoelde verplichte aansprakelijkheidsverzekering.
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9.

Overdracht van de bestelling
De bestelling welke door Haven Oostende wordt geplaatst mag niet geheel of
gedeeltelijk worden overgedragen of uitgevoerd in onderaanneming zonder de
schriftelijke toestemming van Haven Oostende. Niettegenstaande een gebeurlijke
schriftelijke toestemming door Haven Oostende tot onderaanneming zal de
verkoper in elk geval rechtstreeks aansprakelijk blijven voor de goede uitvoering
van de bestelling.

10.

Vertrouwelijkheid
De bestelling, alsook alle andere gegevens welke door Haven Oostende aan de
verkoper worden medegedeeld, zijn vertrouwelijk en mogen niet aan derden
worden medegedeeld tenzij met voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van
Haven Oostende.

11.

Forum- en rechtskeuze
Eventuele geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken
die territoriaal bevoegd zijn over de zetel van Haven Oostende. Bij eventuele
geschillen wordt uitsluitend het Belgische recht toegepast.

12.

Slotbepaling
Is een bepaling uit deze algemene aankoopvoorwaarden in strijd met een bepaling
van dwingend recht of anderzijds niet geldig, dan geldt tussen partijen hetgeen
zoveel mogelijk met de bepaling in deze algemene aankoopvoorwaarden
overeenstemt en toch geldig is. De overige bepalingen blijven onverminderd van
kracht.

