ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN
DESMEDT BVBA
Artikel 1 – Definities
1.1. Met “Desmedt” wordt hierna verwezen naar de
BVBA Desmedt, waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te Cesar van Kerckhovenstraat 110,
Fountain Business Park bld. 6, 2880 Bornem en die
ingeschreven is in de KBO onder het nummer
0405.891.946.
1.2. Met “leverancier” wordt hierna verwezen naar de
handelaar, natuurlijke of rechtspersoon, aan wie
Desmedt een opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van producten, het verrichten van werkzaamheden, de verkoop van producten of het verzorgen
van bepaalde diensten en waarvan de gegevens op
de voorzijde van huidig document staan.
Artikel 2 – Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden gelden als enige
voor alle aanvragen, bestellingen en overeenkomsten
die Desmedt plaatst en/of afsluit. Elke prijsaanvraag
door, offerte aan en/of bestelling van Desmedt
brengt de onvoorwaardelijke en uitdrukkelijke aanvaarding door de leverancier met zich mee van deze
algemene voorwaarden, alsook de afstand van het
recht zich te beroepen op zijn eigen algemene en/of
bijzondere voorwaarden.
2.2. Afwijkende afspraken zijn slechts bindend indien
zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
Artikel 3 - Offertes
3.1. Elke door de leverancier gemaakte offerte is bindend en voorbehoudloos. Door een offerte te zenden naar Desmedt, verbindt de leverancier zich er
derhalve toe om deze als dusdanig uit te voeren.
3.2. Offertes van de leverancier blijven dertig dagen
geldig, te rekenen vanaf de dag dat Desmedt de
offerte ontvangen heeft, tenzij partijen uitdrukkelijk
en schriftelijk een andere duur zijn overeengekomen.
Het stilzwijgen van Desmedt kan nooit als een aanvaarding van de offerte beschouwd worden.
3.3. Offertes worden steeds kosteloos naar Desmedt
gezonden. Deze zijn niet vertrouwelijk in hoofde van
Desmedt.
Artikel 4 – Prijsopgave
4.1. De door de leverancier opgegeven prijzen moesten steeds exclusief BTW zijn. Voor het overige zijn
de prijzen zogenaamde totaalprijzen en omvatten zij
dus alle kosten, taksen, vergoedingen, heffingen,
transport, installatie, verpakking, e.d.m., niets zijnde
uitgezonderd noch voorbehouden.
4.2. Bij samengestelde aanbiedingen verbindt de
leverancier zich ertoe om een gedeelte van de totale
producten en/of prestaties tegen het voor dit gedeelte in de offerte vermelde bedrag te leveren of tegen
een evenredig gedeelte van de voor het geheel
opgegeven prijs, tenzij hij deze optie uitdrukkelijk en
schriftelijk uitgesloten heeft.
4.3. Alle prijzen dienen steeds in euro opgegeven te
worden.
4.4. De leverancier is gehouden door eventuele vergissingen in de door hem opgegeven prijzen.
Artikel 5 – Prijswijzigingen
5.1. De leverancier is gehouden de in de offerte vermelde prijs na te leven. Hij kan deze niet verhogen
zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Desmedt.
5.2. De leverancier zal zijn beste middelen inzetten
om zijn prijzen niet te verhogen ingeval de instructies
van Desmedt onduidelijk en/of onvolledig zouden
zijn, dan wel indien Desmedt wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen aantallen en/of (technische) specificaties zou aanbrengen.
Artikel 6 – Bestelling
6.1. Desmedt zal haar bestellingen steeds schriftelijk
plaatsen. Mondelinge bestellingen kunnen Desmedt
nooit binden, hetgeen de leverancier aanvaardt.
Enkel bestellingen geplaatst door de daartoe
bevoegde personen binden Desmedt.
6.2. Desmedt is steeds gerechtigd een bestelling
kosteloos te annuleren voordat de leverancier met de
uitvoering hiervan is begonnen. Indien de leverancier
de uitvoering van deze bestelling reeds had aangevat, zal Desmedt enkel gehouden zijn de aantoonbare, gemaakte redelijke kosten van de leverancier te
vergoeden.
6.3. De leverancier is steeds gehouden Desmedt te
wijzen op eventuele fouten (bijv. aangaande de prijs)
in haar bestelbonnen alvorens de uitvoering van de
bestelling aan te vatten.
Artikel 7 – Aantallen
7.1. De leverancier zal de door Desmedt bestelde
producten steeds leveren in de door deze laatste
bestelde hoeveelheden.
7.2. Indien de leverancier alsnog meer exemplaren
zou leveren, zullen deze bijkomende exemplaren niet
aangerekend worden aan Desmedt.
7.3. Indien de leverancier te weinig exemplaren zou
leveren, zal Desmedt beslissen of de leverancier de
ontbrekende exemplaren al dan niet dient te leveren
(aan eenheidsprijs). Desmedt zal het recht hebben de
betaling van de betrokken factuur integraal op te
schorten tot zij alle bestelde exemplaren ook daadwerkelijk ontvangen heeft.
Artikel 8 - Kwaliteit
8.1. De Leverancier waarborgt dat de geleverde producten beantwoorden aan de overeenkomst en dat
de producten beschikken over de eigenschappen
en/of (technische) specificaties die zijn toegezegd,
vrij zijn van gebreken, geschikt zijn voor het doel
waarvoor zij zijn bestemd en voldoen aan de wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften betreffende kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid alsmede aan de eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheid- en kwaliteitsnormen zoals deze
gelden ten tijde van de levering.
8.2. Bij afwijkingen, van welke aard ook, zal Desmedt
het recht hebben om, naar goeddunken, hetzij de
levering te weigeren, dan wel deze enkel te aanvaarden mits een tussen partijen te bepalen, redelijke
korting op de oorspronkelijk voorziene prijs.
Indien Desmedt beslist de levering te weigeren en
de bestelling bij een derde partij te plaatsen, zal de
leverancier gehouden zijn de hieruit voortvloeiende

extra kosten te vergoeden, alsook hetzij de afgekeurde producten op zijn kosten op te halen, dan wel de
kosten van vernietiging hiervan te betalen.
8.3. Indien de leverancier wijzigingen wenst door te
voeren in de (technische) specificaties of in een
onderdeel van meermaals bestelde producten moet
hij dit op voorhand schriftelijk aan Desmedt melden.
Hij zal deze wijzigingen pas mogen doorvoeren nadat
Desmedt haar schriftelijke goedkeuring daartoe verleend heeft. Tot zolang is de leverancier gehouden
de producten aan de bestaande specificaties te leveren.
8.4. Elke door Desmedt aangewezen persoon mag,
met inachtneming van een redelijke termijn, de producten op elk tijdstip inspecteren bij (de onderaannemer en/of agent van) de leverancier. In geen geval
ontslaat een dergelijke inspectie de leverancier van
zijn verplichtingen of aansprakelijkheden.
Artikel 9 – Verpakking
9.1. Op elke verpakking dient een duidelijk label
geplaatst te worden zodat de inhoud kan geïdentificeerd worden zonder dat de verpakking dient
geopend te worden.
Tevens moet elke verpakking minimaal volgende
informatie in barcodevorm bevatten: het bestelbonnummer van Desmedt, het zendnotanummer, het artikelnummer van Desmedt en het aantal producten.
Leveringen die geen, onvolledige of onleesbare barcodes hebben worden geweigerd. Desmedt heeft
het recht deze leveringen toch te aanvaarden en een
forfaitaire administratieve kost van 50 euro (vijftig
euro) per verpakking af te houden van de factuur.
9.2. Producten moeten steeds ordentelijk verpakt zijn
om ze voldoende te beschermen tegen beschadigingen, van welke aard ook.
9.3. Desmedt heeft te allen tijde het recht de verpakkingsmaterialen voor rekening van de leverancier aan
laatstgenoemde terug te zenden.
Artikel 10 – Levering
10.1. De levering geschiedt in de gebouwen van
Desmedt. Verpakking en vervoer zijn ten laste van de
leverancier. Het risico van de producten tijdens dat
vervoer wordt exclusief gedragen door de leverancier, waarbij onder vervoer tevens begrepen wordt
het verzenden van digitale bestanden en/of data via
het internet.
10.2. Indien Partijen overeenkomen dat de producten
op een andere locatie worden geleverd, zal dit
geschieden op lasten, risico en aansprakelijkheid van
de leverancier.
10.3. Het aannemen van producten van de vervoerder door Desmedt en/of de ondertekening van enig
vervoersdocument door deze laatste geldt enkel als
bewijs dat er een zending is toegekomen, zonder
enige erkenning naar de inhoud en/of de conformiteit hiervan.
10.4. De opslag van de producten tot aan de levering geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van
de leverancier.
10.5. De leverancier verbindt zich ertoe om de producten enkel op EUROpallets te leveren, waarvan de
hoogte (inclusief palette) maximaal 1300 mm. mag
bedragen. Leveringen die hieraan niet voldoen
mogen door Desmedt geweigerd worden.
Per palette mag er niet meer dan 1000 kg. aan producten voorzien worden. Indien een of meerdere
onderdelen van de bestelling meer zou(den) wegen
dient de leverancier Desmedt hiervan op voorhand
schriftelijk te verwittigen. Desmedt heeft het recht de
bijkomende kosten van de factuur af te houden.
10.6. Iedere levering dient binnen de volgende uren
te geschieden:
Ma 08u00 tot 12u00 & 13u00 tot 15u30
Di 08u00 tot 12u00 & 13u00 tot 15u30
Wo 08u00 tot 12u00 & 13u00 tot 15u30
Do 08u00 tot 12u00 & 13u00 tot 15u30
Vr 08u00 tot 12u00 & 13u00 tot 15u00
Indien de levering op een ander tijdstip geschiedt
behoudt Desmedt zich het recht voor om de desbetreffende levering te weigeren dan wel een bedrag
van 50 euro (vijftig euro) van de desbetreffende factuur in mindering te brengen.
Er kunnen geen leveringen plaatsvinden op officiële
Belgische feestdagen noch tijdens de sluitingsdagen
van Desmedt.
10.7. Indien er producten beschadigd toekomen
heeft Desmedt het recht de volledige levering te weigeren.
Artikel 11 - Leveringstermijn
11.1. De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen zijn bindend. Zij omvatten de levering van de
producten ter bestemming alsook de volledige uitvoering van alle overeengekomen diensten.
11.2. Bij eventuele vertragingen, om welke reden dan
ook, zal Desmedt het recht hebben om hetzij de
bestelling kosteloos te annuleren, dan wel deze enkel
te aanvaarden mits een tussen partijen te bepalen,
redelijke korting op de oorspronkelijk voorziene prijs.
Indien Desmedt beslist de bestelling te annuleren en
deze bij een derde partij te plaatsen, zal de leverancier gehouden zijn de hieruit voortvloeiende extra
kosten te vergoeden.
11.3 Desmedt heeft het recht leveringen kosteloos
uit te stellen. De leverancier zal in dit geval de producten deugdelijk verpakt afgescheiden en herkenbaar opslaan, beveiligen en verzekeren.
Artikel 12 - Documenten
12.1. Alle documenten die betrekking hebben op de
door Desmedt geplaatste bestelling dienen de volgende gegevens te bevatten: het bestelbonnummer
van Desmedt, de datum, het artikelnummer van
Desmedt, het zendnotanummer, het detail van de
levering per artikel en alle andere door de overheid
verplichte vermeldingen. Indien het om een bestelling zonder bestelbon gaat moet de naam van de
persoon die de bestelling heeft geplaatst op alle
documenten vermeld zijn.
Indien (een deel van) deze gegevens zouden ontbreken op de zendnota, heeft Desmedt het recht de
bestelling te weigeren.
Indien (een deel van) deze gegevens zouden ontbreken op de factuur, zal de betaling hiervan uitgesteld
worden tot Desmedt een correcte factuur ontvangen

heeft.
12.2. Op eenvoudig verzoek van Desmedt moet de
leverancier met bekwame spoed en kosteloos alle
door Desmedt gevraagde certificaten, tekeningen
en/of technische specificaties voor de door hem
geleverde producten bezorgen. Desmedt is desondanks niet gehouden deze informatie na te kijken en
is evenmin verantwoordelijk voor de juistheid van de
door de leverancier verstrekte informatie.
12.3. Desmedt zal vrij over voormelde documenten
kunnen beschikken en zal niet gehouden zijn deze
terug te bezorgen aan de leverancier.
Artikel 13 – Betaling
13.1. Desmedt zal de facturen van de leverancier
betalen zestig dagen einde maand. Indien Desmedt
de facturen binnen de tien dagen na goedkeuring
van de producten en/of diensten betaalt, ontvangt zij
een korting van 3 % (drie procent) op de betrokken
facturen.
13.2. In geval van levering op afroep zal de leverancier telkenmale enkel het overeenstemmend gedeelte factureren.
13.3. Ingeval Desmedt de overeengekomen betalingstermijnen niet zou naleven, zal Desmedt gehouden zijn een nalatigheidsinterest van 6 % per jaar te
betalen, indien zij nog steeds niet tot betaling zou
zijn overgegaan binnen de twee weken na ontvangst
van een aangetekende ingebrekestelling daartoe,
voor zover er geen betwisting bestaat aangaande de
levering en/of de facturatie.
13.4. De niet-betaling van een (deel van een) factuur
door Desmedt geeft de leverancier niet het recht zijn
verbintenissen op te schorten en/of uit te stellen.
13.5. Indien Desmedt een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, zijn
enkel deze derden gehouden de bestelling te betalen, hetgeen de leverancier aanvaardt.
13.6 Desmedt heeft het recht de betaling op te
schorten indien de leverancier een of meerdere van
zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, zelfs indien deze verbintenissen op een
andere bestelling en/of overeenkomst zouden slaan.
13.7. Desmedt heeft steeds het recht om de bedragen die de leverancier aan Desmedt verschuldigd
zou zijn te compenseren met de bedragen die
Desmedt aan de leverancier verschuldigd is.
Artikel 14 – Gebreken
14.1. Desmedt zal over een periode van twee maanden beschikken om gebeurlijke zichtbare gebreken te
melden bij de leverancier, alsook over een periode
van twee maanden vanaf de ontdekking van verborgen gebreken om deze laatste aan de leverancier te
melden.
14.2. Gebreken aan een deel van de geleverde producten geven Desmedt het recht de volledige bestelling af te keuren.
14.3. Indien gebreken, van welke aard ook, worden
vastgesteld zal Desmedt het recht hebben hetzij de
levering af te keuren, hetzij deze te aanvaarden mits
een tussen partijen te bepalen, redelijke korting op
de oorspronkelijk voorziene prijs, hetzij aan de leverancier te vragen de gebrekkige producten kosteloos
na te leveren, hetzij een combinatie van de laatste
twee opties.
Indien Desmedt beslist de levering af te keuren en
een nieuwe bestelling bij een derde partij te plaatsen, zal de leverancier gehouden zijn de hieruit
voortvloeiende extra kosten te vergoeden, alsook
hetzij de afgekeurde producten op zijn kosten op te
halen, dan wel de kosten van vernietiging hiervan te
betalen.
Artikel 15 – Eigendom
15.1. Desmedt wordt eigenaar van de producten van
zodra deze geproduceerd zijn. Bij standaardproducten wordt Desmedt eigenaar van de producten bij
levering.
15.2. Alle door Desmedt toevertrouwde elementen
(papier, films, informatiedragers, enz.) die in het
bedrijf van de leverancier staan, worden er opgeslagen voor rekening en risico van de leverancier, die
Desmedt zal vergoeden ingeval van (gedeeltelijke)
beschadiging of verlies. Hetzelfde geldt voor de producten die voor Desmedt bestemd zijn.
15.3. Alle door de leverancier in het kader van de
bestelling vervaardigde elementen zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen (o.a. zetsels, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, clichés,
films, drukplaten, zeefdrukvormen, enz.) worden
eigendom van Desmedt. Desmedt kan hier vrij over
beschikken, behoudens andersluidende afspraak tussen partijen.
Artikel 16 – Intellectuele Eigendom
16.1. Desmedt wordt steeds de enige rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten die kunnen
ontstaan op de door de leverancier in het kader van
de bestelling vervaardigde werken zoals teksten,
tekeningen, modellen, uitvindingen, databestanden,
informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, foto’s, films en soortgelijke productie- en
hulpmiddelen, enz. (niet limitatieve opsomming), ook
als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in de offerte, op het aanbod of op de factuur
zijn vermeld. Voor zover als nodig draagt de leverancier al zijn rechten hierop over, voor alle gebruiksvormen, voor de gehele wereld en voor de volledige
duur van alle betrokken intellectuele eigendomsrechten, niets uitgezonderd noch voorbehouden zijnd.
16.2. Desmedt beschikt, als enige rechthebbende,
aldus over een onbeperkt gebruiksrecht op de door
de leverancier vervaardigde producten.
16.3. De leverancier bevestigt en waarborgt dat de
door hem geleverde producten geen inbreuk plegen
op enige rechten, van welke aard ook, van derden en
zal Desmedt derhalve vrijwaren tegen iedere mogelijke aanspraak, van welke aard ook.
Artikel 17 – Aansprakelijkheid
17.1. De leverancier is integraal aansprakelijk voor
alle schade die voortvloeit uit door hem begane fouten, vergissingen, vergetelheden, enzovoort, van
welke aard ook, zonder enige beperking. De leverancier is dus ook gehouden gebeurlijke vervolgschade,

indirecte schade, reputatieschade, enz. te vergoeden,
ongeacht of die door Desmedt dan wel door derden
is geleden.
17.2. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen zijdens de
leverancier worden uitdrukkelijk uitgesloten.
17.3. De leverancier bevestigt dat hij een passende
verzekering bij een erkende verzekeringsmaatschappij heeft afgesloten die zijn aansprakelijkheid integraal afdekt, dat hij alle formaliteiten hiervan naleeft
en zal naleven en alle verschuldigde vergoedingen
dienaangaande stipt zal betalen. De leverancier zal
een kopij van zijn polis op eerste verzoek aan
Desmedt voorleggen.
Artikel 18 - Verbod
18.1. Het is de leverancier strikt verboden om, op
welke wijze dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks
contact op te nemen met de klanten van Desmedt,
dan wel hiervoor enige bestellingen aan te nemen
en/of uit te voeren.
Bij iedere inbreuk op deze verbodsbepaling zal de
leverancier gehouden zijn een forfaitaire schadevergoeding van 10.000,- euro (tienduizend euro) te
betalen aan Desmedt, ongeacht de hogere schadevergoeding waarop Desmedt recht zou hebben ingeval zij een hogere schade kan aantonen.
18.2. Het is de leverancier strikt verboden om enig
personeelslid van Desmedt af te werven.
Bij iedere inbreuk op deze verbodsbepaling zal de
leverancier gehouden zijn een vergoeding te betalen,
gelijk aan drie jaar bruto salaris van het betrokken
personeelslid.
18.3. Huidig artikel geldt tot vijf jaar na de laatste
door Desmedt geplaatste bestelling.
Artikel 19 - Vertrouwelijkheid
19.1. Alle documenten, inlichtingen en gegevens, telkenmale van welke aard ook, uitgaande van Desmedt
zijn strikt vertrouwelijk. De leverancier verbindt zich er
dan ook toe om deze allemaal strikt vertrouwelijk te
behandelen en de nodige maatregelen te nemen om
ervoor te zorgen dat ook zijn personeelsleden, medewerkers en onderaannemers deze vertrouwelijkheid
steeds naleven. Deze verbintenis slaat ook op het
bestaan van de samenwerking tussen partijen.
19.2. Deze verbintenis zal blijven gelden tot vijf jaar
na de laatste door Desmedt geplaatste bestelling.
Artikel 20 – Overdracht
20.1. De leverancier heeft enkel het recht om een
deel of het geheel van haar rechten en verplichtingen
aan derden uit te besteden en/of over te dragen na
daartoe de schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming
van Desmedt bekomen te hebben. De Leverancier
zal sowieso steeds aansprakelijk blijven voor de correcte uitvoering van de bij hem geplaatste bestellingen.
20.2. Desmedt behoudt zich het recht voor de
bestelling en/of de met de leverancier afgesloten
overeenkomsten, alsmede de rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien volledig of gedeeltelijk aan
derden over te dragen.
Artikel 21 – Diverse bepalingen
21.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van één of
meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden in generlei opzicht de geldigheid der andere bepalingen aan. Partijen verbinden zich ertoe de
nietig verklaarde bepalingen te vervangen door een
andere bepaling die, zowel in feite en in rechte,
zoveel mogelijk overeenstemt met de geest en de
bedoeling der nietig verklaarde bepaling.
21.2. De leverancier waarborgt dat hij gerechtigd en
bevoegd is om de bestelling van Desmedt uit te voeren en dat hij geen enkele andere overeenkomst
getekend heeft noch enige andere verbintenis is aangegaan, van welke aard ook, die hem zou verhinderen de overeenkomst aan te gaan en/of uit te voeren.
21.3. Partijen sluiten uitdrukkelijk overmacht in hoofde van de leverancier uit. De leverancier zal ook in
dat geval aansprakelijk zijn.
21.4. Indien de leverancier de gebouwen van
Desmedt betreedt, om welke reden dan ook (hetzij
levering producten, hetzij uitvoering werken, enz.) zal
hij zich steeds als een goede huisvader dienen te
gedragen.
21.5. De Leverancier is gehouden Desmedt op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s te wijzen van de door hem aangeleverde producten evenals de nodige informatie te verstrekken om deze veilig en zonder risico op te slaan, te vervoeren en/of te
gebruiken.
21.6. De leverancier verbindt zich ertoe om ten allen
tijde alle toepasselijke wetgeving na te leven, o.a.
inzake de arbeidsomstandigheden. Het is de leverancier strikt verboden om beroep te doen op onderaannemers die zich zouden schuldig maken aan kinderarbeid, dwangarbeid, e.d.m. Desmedt zal het
recht hebben alle overeenkomsten kosteloos en met
onmiddellijke ingang te beëindigen indien de leverancier deze verbintenis op welke wijze dan ook niet
zou naleven.
21.7. De uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming
van Desmedt is steeds vereist alvorens de leverancier
Desmedt en/of haar producten mag opnemen in
reclame, portfolio, een referentielijst, persberichten,
enz.
21.8. De leverancier zal ten allen tijde alle toepasselijke wetgeving inzake het milieu naleven en ernaar
streven om steeds zo ecologisch mogelijk te werk te
gaan. De leverancier verbindt zich er op dat punt toe
om Desmedt steeds te wijzen op mogelijke alternatieven indien deze minder belastend voor het milieu
zouden zijn.
Artikel 22 – Geschillenregeling
22.1. Alle door Desmedt geplaatste bestellingen en
alle tussen partijen afgesloten overeenkomsten zijn
exclusief onderworpen aan het Belgische recht.
22.2. Enkel de Hoven en Rechtbanken van het
gerechtelijk arrondissement Mechelen zijn bevoegd
om kennis te nemen van alle geschillen die zich zouden voordoen betreffende de toepassing, interpretatie en/of uitvoering van de door Desmedt geplaatste
bestellingen en/of tussen partijen afgesloten overeenkomsten.

