ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN
Alle bestellingen of overeenkomsten tussen de leverancier/dienstverlener en Vameco worden uitsluitend beheerst door deze Algemene Aankoopvoorwaarden. Andere voorwaarden
uit eender welk ander document opgelegd door de leverancier/dienstverlener, en dit ongeacht het tijdstip waarop deze aan Vameco kenbaar gemaakt zijn, worden uitdrukkelijk uitgesloten. Geen enkele afwijking kan worden toegestaan tenzij met schriftelijke bevestiging
van Vameco.
Vameco behoudt zich het recht voor om deze Algemene Aankoopvoorwaarden te wijzigen.
De gewijzigde Algemene Aankoopvoorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf hun
kennisgeving aan de leverancier/dienstverlener.
Elke individuele overeenkomst komt tot stand na ontvangst door Vameco per fax, per brief
of per mail van een orderbevestiging of maximaal binnen 5 werkdagen na verzending van
de bestelbon door Vameco. Vameco kan binnen de 5 werkdagen zonder recht op enige vorm
van schadeloosstelling de bestelling herroepen of de overeenkomst verbreken, mits wederzijdse teruggave van het reeds geleverde. Een aanbod van de leverancier/dienstverlener kan
slechts uitdrukkelijk worden aanvaard door Vameco en dit door middel van een schriftelijke
bevestiging. Een louter stilzwijgen van Vameco kan niet geïnterpreteerd worden als een aanvaarding.
Het voorwerp van aankoop is het goed of de dienst zoals gespecifieerd in de bestelbon, rekening
houdend met catalogi en/of advertenties van de leverancier/dienstverlener en rekening houdend
met de minimum eigenschappen van dergelijke goederen of diensten voor het bedoelde gebruik.
Documenten uitgaande van de leverancier/dienstverlener, verdeler, invoerder of fabrikant
kunnen slechts deel uitmaken van de overeenkomst indien zij gekend en aanvaard zijn door
Vameco voor het sluiten van de overeenkomst
De prijs voor de te leveren goederen of diensten zal de prijs zijn die werd overeengekomen
tussen partijen en die uitdrukkelijk vermeld wordt op de bestelbon zoals uitgegeven door
Vameco. Elke wijziging van de prijs of van andere voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden bevestigd door Vameco.
Het geleverde goed kan nooit het voorwerp uitmaken van enige vorm van eigendomsvoorbehoud (eenvoudig, verlengd, uitgebreid) vanwege de leverancier. Een geleverd goed kan
op geen enkel ogenblik als zekerheid dienen voor enige openstaande vorderingen van de
leverancier/dienstverlener ten opzichte van derden. Het eigendomsrecht wordt automatisch
overgedragen aan Vameco na levering. Indien Vameco een deel of het geheel van de prijs
betaald heeft voor levering zal het eigendomsrecht overgaan onmiddellijk na de betaling.
De leverancier is verantwoordelijk voor het risico van het tenietgaan van het goed tot na de
levering van het goed.
De betaling wordt uitgevoerd op de zetel van Vameco.
Tenzij anders overeengekomen tussen partijen zijn de betalingsvoorwaarden de volgende:
- 14 dagen na ontvangst van de factuur mits een disconto van 3% of
- 60 dagen einde maand van de ontvangstdatum van de factuur.
Als datum van betaling geldt de dag dat de som gedebiteerd wordt van de rekening van
Vameco.
Vameco heeft steeds het recht om openstaande vorderingen ten laste van de leverancier/
dienstverlener te verrekenen met nog uit te voeren betalingen.
Elke tekortkoming bij levering zal beschouwd worden als ‘een gebrek’ of ‘gebrekkig’.
Het goed of de dienst zal gebruiksklaar zijn en zal vrij zijn van alle zichtbare en verborgen
gebreken. Het geleverde goed of de geleverde dienst zal conform de bestelling zijn, met de
normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur. De ondertekening van
een leveringsbon of een gelijkaardig document is een aanvaarding onder voorbehoud en is
nooit een erkenning van het goed of van de dienst.
In het geval van een gebrekkige levering van het goed of van de dienst beschikt Vameco
over de keuzemogelijkheid om zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke
machtiging:
- de gebrekkige levering te weigeren en/of
- op kosten van de leverancier/dienstverlener een beroep te doen op een derde zelfs indien
de prijs van deze derde meer zou bedragen dan de prijs overeengekomen met de
leverancier/dienstverlener en/of
- de bestelling te annuleren zonder dat de leverancier/dienstverlener aanspraak kan maken
op enige schadevergoeding.
Vameco behoudt hierbij het recht op een vergoeding van alle geleden schade inclusief de
indirecte kosten.
De leverancier/dienstverlener verbindt zich ertoe het goed of de dienst tijdig of volledig af te
leveren, deelleveringen worden niet aanvaard tenzij anders overeengekomen. Een niet tijdige
levering is een gebrekkige levering.
Omstandigheden die een vertraging van de levering tot gevolg kunnen hebben, worden
onmiddellijk na ontdekking schriftelijk gemeld door de leverancier/dienstverlener aan
Vameco. Gebreken die bij de levering bestonden en die Vameco na controle redelijkerwijze
kon vaststellen, worden geacht te zijn aanvaard indien Vameco binnen de maand na
levering geen schriftelijke bezwaren heeft laten kennen aan de leverancier/dienstverlener.
Verborgen gebreken dienen binnen de 2 maanden na het ontdekken ervan gemeld te worden
aan de leverancier/dienstverlener.

Bij een gebrekkige levering gaan termijnen slechts in vanaf het ogenblik van herstel van het
gebrek. Vameco draagt geen verplichting om gebrekkige leveringen gedeeltelijk te betalen.
Een gedeeltelijke betaling kan in geen geval beschouwd worden als een aanvaarding van
het gebrek.
Voor elke dag dat het gebrek aan de levering niet hersteld is, zal Vameco het recht hebben
om 0,5% van de totale waarde van de bestelling in mindering te brengen van de prijs, en dit
zonder voorafgaande ingebrekestelling.
De leverancier/dienstverlener garandeert dat het goed of de dienst volledig conform de
geldende wetgeving is en dit zowel op Europees, nationaal als regionaal vlak. Dit omvat
onder meer de geldende regelgeving met betrekking tot veiligheid, milieu en hygiëne alsook
EMC laagspanningsrichtlijn en richtlijn drukapparatuur. De leverancier/dienstverlener zal
Vameco vrijwaren voor alle aanspraken van derden.
De leverancier verzekert dat het goed zo economisch, veilig en zorgvuldig mogelijk werd verpakt zodat het, rekening houdend met de aangewende vormen van transport, ongeschonden
op de plaats van bestemming zal aankomen. Verpakkingen dienen zo veel mogelijk geschikt
te zijn voor hergebruik en recyclage.
Tenzij anders overeengekomen is de leverancier verantwoordelijk voor het transport, douane,
BTW of andere formaliteiten. De leverancier zal enkel een beroep doen op transporteurs
die voldoen aan alle relevante wettelijke bepalingen. De leverancier zal hiervan het bewijs
leveren op simpel verzoek van Vameco.
De leverancier/dienstverlener verplicht zich ertoe het goed of de dienst voor zijn gefactureerde waarde te verzekeren tegen alle mogelijke schadegevallen. Dit omvat onder meer een
verzekering voor transportschade, voor schade door diefstal en productaansprakelijkheid.
De leverancier/dienstverlener zal op aanvraag van Vameco op elk ogenblik een attest kunnen
voorleggen.
Indien de leverancier/dienstverlener, hun aangestelden of de transporteurs waarop een
beroep wordt gedaan de inrichting van Vameco betreden moeten alle geldende veiligheidsvoorschriften strikt worden nageleefd.
De leverancier/dienstverlener vrijwaart Vameco tegen elke vorm van aansprakelijkheid of
vordering wegens inbreuken of vermeende inbreuken door het gekochte goed of de gekochte
goederen of de gekochte dienst op intellectuele rechten van derden. Alle kosten die Vameco
oploopt in dergelijke omstandigheden (inclusief advocatenhonoraria) zullen onmiddellijk
verhaalbaar zijn op de leverancier/dienstverlener en kunnen zonder meer in mindering
gebracht worden van nog openstaande betalingen.
De leverancier/dienstverlener zal alle gegevens die hij bekomt van Vameco die wegens hun
aard vertrouwelijk zijn, volstrekt geheimhouden. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet
beperkt tot, productspecificaties, volumes, prijzen, tekeningen . Vameco kan elke geleden schade door het niet respecteren door leverancier/dienstverlener of zijn aangestelden
onmiddellijk vorderen van leverancier/dienstverlener.
Indien de leverancier/dienstverlener in staat van faillissement is gesteld, om uitstel van betaling verzoekt, overgaat tot liquidatie of zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn.
Bij ongeldigheid of onafdwingbaarheid van eender welke bepaling van deze Algemene
Aankoopvoorwaarden blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht.
De Nederlandstalige versie van deze Algemene Aankoopvoorwaarden is de enige authentieke.
Deze Algemene Aankoopvoorwaarden zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar en steeds
vrij consulteerbaar op de website. Alle overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door
het Belgisch recht. Alle vorderingen of geschillen die er uit voortvloeien of ermee verband
houden, vallen onder de rechtsmacht van de Belgische rechter en de bevoegdheid van het
Vredegerecht Diksmuide en de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Veurne. Wij
houden ons echter het recht voor vorderingen in rechte aanhangig te maken voor de rechter
die bevoegd zou zijn zonder toepassing van dit beding.

