
 

Algemene   Aankoopvoorwaarden 

 

 

Op al onze aankopen , bestellingen en daarmee verbonden activiteiten zij uitsluitend de volgende algemene 

aankoopvoorwaarden van toepassing , tenzij wij expliciet en schriftelijk een afwijking hiervoor toestaan. 

Een bestelling of aankoop van te leveren goederen of diensten is pas definitief na goedkeuring van de bestelbon door 

een daardoor bevoegde persoon van Leon Prinsen bvba. (hierna de koper genoemd). 

De leverancier moet onze bestelling schriftelijk bevestigen. Indien de leverancier onze bestelling niet binnen 48 uur 

na besteldatum bevestigd , gaan wij er van uit dat de leverancier onze bestelling zal uitvoeren overeenkomstig de 

bepalingen en voorwaarden van onze bestelling. 

2. Indien de leverancier onze bestelling bevestigt met afwijkende algemene voorwaarden, gelden toch onze algemene 

aankoopvoorwaarden, ook al hebben wij niet uitdrukkelijk bezwaar gemaakt tegen deze afwijking.  Onze algemene 

aankoopvoorwaarden gelden ook voor toekomstige aankopen en bestellingen, ook al verwijzen wij er niet 

uitdrukkelijk naar. 

3. Het bedrag vermeld op de bestelbon is de prijs exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Indien er meerwerken 

moeten worden uitgevoerd, kunnen deze niet zonder voorafgaandelijk overleg en extra bestelbon aangerekend 

worden. 

Tenzij anders is overeengekomen , worden de facturen betaald 60 dagen na het einde van de maand van ontvangst en 

acceptatie van de goederen en facturen , of contant -3 % binnen de 10 dagen en door ons te bepalen 

4. Indien de verkoper levert op een ander leveringsadres dan werd vermeld op de bestelbon, dan zal de koper de 

transportkost en handling kost verhalen op de verkoper. 

5. De leveringsdatum is bindend en moet stipt nageleefd worden. Van zodra de originele leveringsdatum wordt 

overschreden, behouden wij ons het recht voor om: 

a) Onze bestelling te annuleren en te laten uitvoeren door een derde, waarbij alle extra kosten ten gevolge hiervan 

voor rekening van de leverancier komen. 

b) Zonder de geleden schade te hoeven aantonen, een vergoeding te eisen van 10% van de prijs van de bestelling 

voor elke begonnen week na de leveringsdatum, met een maximum van 30% van de prijs der bestelling. 

Het voorgaande doet geen afbreuk aan ons recht om ten allen tijde onze globale schade aan te tonen en hiervoor 

schadevergoeding te eisen. 

6. De gehele of gedeeltelijke overdracht door de verkoper van de bestelling aan derden is niet toegelaten zonder de 

voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de koper.  Als de koper deze toestemming geeft, impliceert dit de 

toestemming van de verkoper dat de koper rechtstreeks met de onderaannemer of leverancier contact kan hebben en 

instructies kan geven. 

7. Alle goederen dienen vergezeld te zijn van alle documenten die vereist zijn door de wet en/of onze bestelling. 

Indien hieraan niet voldaan wordt , behouden wij het recht voor de goederen te weigeren , zelf indien de goederen al 

gelost zijn , waarbij alle kosten en risico’s voor rekening van de leverancier zijn. 

8. Elke betwisting met betrekking tot deze voorwaarden en de bestelling valt onder de bevoegdheid van de rechtbank 

van Turnhout. De verhoudingen tussen de contracterende partijen worden enkel en alleen beheerst door het Belgisch 

recht.  

 


