Algemene Aankoopvoorwaarden – Evonik Antwerpen NV
1.

Stand 01/2017

Toepassingsgebied:
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn uitsluitend onderhavige algemene aankoopvoorwaarden van toepassing voor deze en alle toekomstige
bestellingen/overeenkomsten. Tegenstrijdige of bijkomende voorwaarden van de leverancier zijn voor ons niet bindend, ook al spreken wij deze niet uitdrukkelijk tegen of nemen
wij de levering of factuur zonder voorbehoud in ontvangst.

2.

Bestelling, Contract, Offerte:

2.1.

Bijkomende afspraken bij de bestelling/overeenkomst moeten schriftelijk worden opgesteld. Louter mondelinge afspraken zijn niet bindend..

2.2.

Indien zich belangrijke wijzigingen voordoen aan de principes van de overeenkomst,, indien de levering van een bestelling aanzienlijke vertraging oploopt of in geval van
faillissement of andere insolventieprocedures in hoofde van de leverancier, die nog niet of niet volledig geleverd heeft, hebben wij het recht de overeenkomst te beëindigen of –
bij overeenkomsten met regelmatige leveringen – deze zonder opzeggingstermijn te beëindigen.

2.3.

3.

Offertes van leveranciers zijn steeds kosteloos; kostenramingen worden slechts vergoed na schriftelijk akkoord.

Correspondentie:
De leverancier moet in al de communicatie het bestelnummer en de datum van de bestelling/overeenkomst, evenals het referentienummer vermelden.

4.

Kwaliteitsmanagement:
De leverancier moet over een kwaliteitssysteem beschikken, bijvoorbeeld DIN ISO 9001 – 14001. Wij zijn bevoegd dit systeem te controleren door middel van kwaliteitsaudits, die
voorafgaandelijk met de leverancier worden gecoördineerd. We wijzen erop dat bij de aankoop van energie-gerelateerde goederen of diensten, de audit deels gebaseerd is op de
energie-gerelateerde resultaten van zulke prestaties of goederen.

5.

Compliance

5.1.

We verwijzen naar de voor ons en ons Concern (met ons verbonden firma’s) geldende en op internet (http://www.evonik.com/responsibillity) terug te vinden documenten “Code of
Conduct for Evonik’s Empoyees”, “Global Social Policy,” en “Our values fot the Environment, Safety, Health and Quality”. Wij verwijzen verder naar de “Evonik Code of Conduct for
Suppliers” waarin de overeenkomstige normen voor onze leveranciers terug te vinden zijn. We verwachten van onze opdrachtnemers de opvolging van de internationaal erkende
minimumstandaard van het UN Global Compact en van de vaste werknormen van de internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

5.2.

De opdrachtnemer moet tevens alle anti-corruptiewetten naleven die van toepassing zijn binnen de contractuele verbintenis tussen de opdrachtnemer en onszelf. Onder
voorbehoud van elk ander recht, zal elke inbreuk op de eerste zin van dit punt 5.2 beschouwd worden als contractbreuk en ons toelaten het contract te beëindigen ongeacht dat
enige vergoeding verschuldigd is aan de leverancier.

6.

Onderaannemers:
Het inschakelen van onderaannemers is slechts mogelijk mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. De leverancier zal de onderaannemers alle verplichtingen opleggen die
hij tegenover ons heeft, en het naleven ervandoor de onderaannemer garanderen.

7.

Verzending:

7.1.

De leverancier neemt kennis van het in de bestelling/overeenkomst aangegeven verzendingsadres, en hiernaar te handelen. De verzending moet gebeuren volgens de

7.2.

Transportdocumenten moeten niet alleen het leveringsadres vermelden, maar ook de bestelgegevens (bestelnummer, besteldatum, leveringsplaats, eventueel naam van de

voorschriften m.b.t. tarief, transport en verpakking van spoorwegen, wegvervoer, scheepvaart, luchtvervoer, enz.…
ontvanger en de materiaalbeschrijving en -nummer). Indien een beroep gedaan wordt op onderleveranciers, dienen zij de leverancier als hun opdrachtgever te vermelden in alle
correspondentie en transportdocumenten, met opgave van de besteldatum.
7.3.

Bij gegroepeerde leveringen (vanaf 1 ton) moet het stukgewicht goed zichtbaar en duurzaam aangebracht worden.

7.4.

De leverancier mag enkel met onze toestemming deelleveringen/-prestaties uitvoeren.

8.

Gegevens over gevaarlijke stoffen, productinformatie

8.1.

De te leveren items zijn te kentekenen volgens de voorschriften voor gevaarlijke stoffen en de EG/EU-richtlijnen voor gevaarlijke stoffen/preparaten.

8.2.

De leverancier is verplicht ons tijdig en alleszins vóór de levering alle noodzakelijke productinformatie (bijv. veiligheids- en gezondheidskaarten, behandelings- en

8.3.

De leverancier garandeert dat de te leveren goederen geen goud, tin, tantaal, wolfram of combinaties ervan afkomstig van de Democratische Republiek Congo of zijn buurlanden

etiketteringvoorschriften, arbeidsbeschermingsmaatregelen, enz.) te bezorgen, met inbegrip van alle eventuele wijzigingen.
bevat. De leverancier zal op onze vraag alle informatie over de afkomst van de vermelde materialen of combinaties ervan bezorgen.

9.

Vertraging:

9.1.

De in de bestelling aangegeven lever/uitvoeringstermijn is bindend. De leverancier is ertoe verplicht ons zonder verwijl te informeren wanneer bepaalde omstandigheden hem ter
kennis komen, waardoor hij de overeengekomen leveringstermijn mogelijk niet kan nakomen. Bij vertragingen kunnen wij ons beroepen op de wettelijke en overeengekomen
bepalingen dienaangaande..

9.2.

De leverancier kan het uitblijven van door ons te leveren documenten/gegevens enkel inroepen ter rechtvaardiging van de vertraging wanneer hij deze, ondanks schriftelijke

9.3.

Alle overeengekomen en van toepassing zijnde boete / vergoeding, zelfs forfaitair, kan door ons worden gevorderd tot aan de laatste betaling, zonder dat dienaangaande enig

aanmaning, niet binnen een redelijke termijn ontvangen heeft.
recht dient te worden voorbehouden.

10.

Prestatiebewijzen en oplevering:
Eventuele prestatiebewijzen, evenals oplevering, moeten kosteloos en schriftelijk worden meegedeeld / geschieden, wederkerig ondertekend.

11.

Gewichten/Hoeveelheden:
Ongeacht onze andere vorderingsmogelijkheden, zal in geval van afwijking in gewicht, het door ons vastgestelde gewicht bij aankomst van de levering prevaleren,, tenzij de
leverancier kan aantonen dat het door hem vermelde gewicht op het moment van de risico-overdracht correct vastgesteld werd volgens een algemeen aanvaarde methode. Dit
geldt naar analogie voor hoeveelheden.

12.

Factuur en betaling:

12.1. Facturen moeten beantwoorden aan de geldende verplichtingen. Het bestelnummer moet op de factuur vermeld zijn. Op iedere factuur dient het BTW-bedrag afzonderlijk te
worden vermeld. Het versturen van de factuur gebeurt separaat, aan het in de bestelling/overeenkomst vermelde facturatie-adres.
12.2. De betalingstermijn begint te lopen vanaf (i) de levering van de goederen op het ontvangstadres (verzendingsadres) resp. de aanvaarding van het geleverde werk, echter niet voor
de ontvangst aan de factuur op het in de bestelling/overeenkomst vermelde facturatie-adres, afhankelijk van welk feit zich het laatst voordoet. De betaling impliceert geen
(vermoeden van) aanvaarding.

13.

Klachten:
Er wordt enkel wareningangscontrole uitgevoerd met het oog op duidelijk uitwendig zichtbare (transport) schade en afwijkingen betr. identiteit en hoeveelheid. Zulke gebreken
zullen wij onmiddellijk aan de leverancier melden. Andere gebreken zullen gemeld worden van zodra ze ontdekt worden gedurende het normale verloop van de werkzaamheden /
het gebruik ervan.

14.

Vorderingen wegens gebreken, rechten, aansprakelijkheid en verjaring

14.1. De leverancier waarborgt dat zijn levering/uitvoering de door hem gegarandeerde eigenschappen en de contractueel overeengekomen kwaliteit heeft, voor de contractuele vereiste
toepassing geschikt is, in waarde en hoedanigheid niet verminderd is en beantwoordt aan de algemene wettelijke technische reglementering, de regels van de kunst zowel als aan
de actuele wettelijke en andere geldende voorschriften.
14.2. Indien de levering/uitvoering niet beantwoordt aan punt 14.1 of gebreken vertoont in elke andere zin, kunnen wij – zonder afbreuk te doen aan onze andere (vorderings) rechten –
eisen dat de leverancier, kosteloos en onverwijld, deze goederen vervangt. De kosten, schade en uitgaven die, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks worden veroorzaakt door dit
gebrek, dienen onverwijld te worden vergoed. In dringende gevallen, of indien de leverancier in gebreke blijft, kunnen wij het gebrek zelf of door derden op kosten van de
leverancier laten herstellen, zonder verder verwijl. Indien de leverancier een garantie heeft gegeven voor de kwaliteit dan wel de duurzaamheid van de levering/uitvoering, dan
kunnen wij ons hierop beroepen en dient elke aanspraak op deze garantie zonder verwijl te worden aanvaard en behandeld.
14.3. De leverancier garandeert dat noch de productie, noch de levering of het gebruik van de door hem geleverde materialen / diensten een schending uitmaken van enig (intellectueel,
industrieel of anderszins) eigendomsrecht of patent, noch in eigen land, noch in het land van doorvoer of levering. Indien wij door een derde toch aansprakelijk zouden worden
gesteld, dan is de leverancier verplicht ons op eerste schriftelijk verzoek voor alle (rechtstreekse dan wel onrechtstreekse) vorderingen te vrijwaren (inclusief gerechtskosten en
erelonen. Wij zijn niet gerechtigd rechtstreeks met deze derde partij – zonder akkoord van de leverancier – om het even welke afspraken te maken ten koste van de leverancier.
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14.4. De aansprakelijkheid van de leverancier richt zich voor de rest uitsluitend naar de wettelijke bepalingen. Van eisen tot schadevergoeding door derden zal de leverancier ons op
eerste verzoek vrijwaren voor zover hij of zijn toeleverancier de verantwoordelijkheid draagt voor het defect of de inbreuk die aan de oorzaak ligt van de vordering.
14.5. Ook indien de leverancier een bedrijfseigen octrooirecht of een ander intellectueel eigendomsrecht heeft, mogen wij of door ons aangeduide derden herstellingen aan het
geleverde uitvoeren.
14.6. De wettelijke en/of contractuele vorderingen en rechten bij materiële- en andere gebreken of inbreuken verjaren volgens de wettelijke bepalingen.
14.7. Naast de wettelijk voorziene gevallen van schorsing/stuiting van verjaring, wordt de verjaringstermijn eveneens gestuit in de periode tussen het constateren van een gebrek en het
oplossen ervan. Voor volledige of gedeeltelijk nieuw geleverde, vervangen en/of verbeterde leveringen of prestaties begint de verjaringstermijn opnieuw.

15.

Verzekeringen:

15.1. De leverancier moet een aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten aan de in de sector gebruikelijke voorwaarden, met een minimaal verzekerd bedrag van 2 miljoen euro
per schadegeval, voor de volledige duur van de overeenkomst, inclusief waarborg- en garantietermijnen. De leverancier moet op eerste verzoek het aangaan en verderzetten van
deze verzekering kunnen aantonen. Een eventueel lager verzekerd bedrag kan per individueel geval met ons worden besproken, doch dient schriftelijk t e worden
overeengekomen.
15.2. Het transport van alle rechtstreeks aan ons gerichte zendingen (B.V. leveringen op basis van aankoopcontracten, contracten voor levering van werk en materiaal,
onderhoudsopdrachten, of speciale fabricage enz.) wordt door ons verzekerd. Dit is niet het geval voor onder meer leveringen van materiaal die door de leverancier voor het
uitvoeren van bepaalde werken in onze firma binnengebracht worden.
Er wordt geen verzekering voor schadegevallen onderschreven. Alle premies voor dergelijke aansprakelijkheidsverzekeringen, of bijkomende verzekeringen die door de
Opdrachtnemer zouden worden onderschreven, dienen door deze laatste te worden gedragen.

16.

Informatie:
Alle informatie, inclusief tekeningen en andere documenten die voor de opstelling, het gebruik, het onderhoud of de herstelling van de geleverde goederen nodig zijn, moeten ons
tijdig, zonder noodzaak aan uitdrukkelijk verzoek en zonder bijkomende kosten door de leverancier ter beschikking worden gesteld.

17.

Betreden van het fabrieksterrein / de bouwwerf:
Bij het betreden van ons fabrieksterrein/onze bouwwerf, moeten de aanwijzingen van het bevoegde personeel opgevolgd worden. De Opdrachtnemer dient bovendien de op de
site/bouwwerf van toepassing zijnde reglementen na te leven (waaronder doch niet beperkt tot veiligheidsvoorschriften).

18.

Aansprakelijkheid:
Wij, onze wettelijke vertegenwoordigers en onze medewerkers kunnen, ongeacht de ingeroepen rechtsgrond, slechts aansprakelijk gesteld worden voor opzet, zware fout of
inbreuk op een essentiële contractuele verplichting die van doorslaggevend belang was bij het aangaan van de overeenkomst.
Bij overtreding door nalatigheid van een dergelijke “essentiële verplichting” is onze vergoedingsplicht beperkt tot de voorzienbare schade. Deze beperking is niet van toepassing
wanneer de niet nakoming van een bepaalde contractuele verplichting het leven, lichaam of gezondheid van derden in gevaar zou brengen, of schade zou veroorzaken aan het
privaat eigendomsrecht volgens de productaansprakelijkheidwet.

19.

Voorbehoud van de concernverrekening / schuldvergelijking

19.1. Vorderingen die wij en/of verbonden ondernemingen van Evonik (een lijst van de Evonik-ondernemingen sturen wij u op aanvraag toe) tegenover de leverancier verwerven, komen
aan alle Evonik-ondernemingen als hoofdelijke schuldeiser toe; deze vorderingen kunnen dus met vorderingen van de leverancier tegenover elke Evonik-onderneming verrekend
worden. Dit geldt analoog voor retentierechten en voor uitoefening van alle andere rechten.
19.2. De leverancier verzet zich niet tegen de bestemming/toerekening die aan een in ons voordeel bestaand saldo van een verrekende vordering zou worden gegeven.

20.

Afvalverwijdering:
Voor zover bij de leveringen/prestaties van de leverancier afval in de zin van de afvalwetgeving ontstaat, zal hij dit afval – tenzij andere schriftelijke afspraken werden gemaakt –
op eigen kosten verwerken of verwijderen volgens de voorschriften van de afvalwetgeving. Eigendom, risico en verantwoordelijkheid in verband met het afval blijven vanaf het
ontstaan ervan ten laste van de leverancier.

21.

Vertrouwelijkheid en Databeveiliging:
De leverancier verplicht zich ertoe alle van ons of anderszins verkregen of hem van een Evonik-onderneming bekend geworden informatie, kennis en documenten, zoals
technische en andere gegevens, persoonlijke gegevens, meetwaarden, techniek, bedrijfservaring, bedrijfsgeheimen, knowhow, tekeningen en andere documentatie (navolgend
“Informatie” genoemd), geheim te houden, niet aan derden bekend te maken en enkel voor het afwikkelen van de respectievelijke bestelling/opdracht aan te wenden. De
leverancier verplicht zich ertoe alle fysiek of materieel overdragen “Informatie” zoals documenten, monsters, stalen en dergelijke op eerste verzoek zonder verwijl aan ons terug te
geven, zonder hiervan kopieën of aantekeningen bij te houden, evenals eigen aantekeningen, samenvattingen, evaluaties die “Informatie” bevatten, op ons verzoek zonder verwijl
te vernietigen en ons dit schriftelijk te bevestigen. Van alle “Informatie” bezitten wij de eigendoms- en octrooirechten.
De contractant moet voldoen aan alle toepasselijke databeveiligingswetten en voorschriften. De contractant informeert de werknemers over de toepasselijke dataprotectionwetten en –beleid en zijn verplichtingen daarop. De leverancier zal op onze vraag de verklaring van conformiteit voorleggen.

22.

Planningsdocumenten:
Alle tekeningen of schetsen enz. op ons verzoek door de leverancier gemaakt, worden onze eigendom, onafhankelijk of ze daarvoor eigendom waren van de leverancier en al dan
niet in diens bezit blijven, zonder dat er extra kosten voor worden aangerekend. Tegenstrijdige verklaringen dienaangaande van de leverancier, op bijvoorbeeld ons overhandigde
documenten, zijn niet bindend.

23.

Reclamemateriaal:
Enkel met onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toelating, mag, in informatie- en/of reclamemateriaal, naar de met ons bestaande zakenrelatie gerefereerd worden.

24.

Verbod op overdracht:
Andere dan factoringoverdrachten zijn verboden en ons niet tegenstelbaar, behoudens indien wij ons vooraf met de voorgenomen overdracht schriftelijk akkoord hebben
verklaard.

25.

Bevoegde rechtbank en toe te passen recht:

25.1. De bevoegde rechtbank is uitsluitend deze van onze maatschappelijke zetel. Wij zijn echter gerechtigd om een rechtsvordering in te stellen voor de rechtbank van de
maatschappelijke zetel van de leverancier.
25.2. Het Belgisch materiële recht is van toepassing. Eenvormige en andere wetten betreffende internationale koopovereenkomsten zijn niet van toepassing. De gebruikelijke
handelsclausules zijn te interpreteren volgens de geldende Incoterms (ICC, Parijs).
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