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Artikel 1. Geldigheid van de algemene aankoopvoorwaarden 
Deze algemene aankoopvoorwaarden (Voorwaarden) zijn van toepassing op alle 
door DEWULFGROUP aangevraagde offertes en geplaatste bestellingen voor de 
levering van goederen en diensten door de Verkoper, tenzij anders schriftelijk 
overeengekomen. Door bestellingen van DEWULFGROUP te aanvaarden stemt de 
Verkoper ermee in dat zijn eigen algemene verkoopvoorwaarden niet van toepassing 
zijn. 
 
Artikel 2. Offertes, bestelbonnen, aanvaarding van bestellingen 
2.1. Een offerte verbindt de Verkoper onherroepelijk voor een minimumtermijn van 
180 dagen, uitgezonderd zuiver budgettaire offertes. 
2.2. Bestelbonnen of afroeporders (AO) worden geplaatst via e-mail, fax of 
elektronische gegevensuitwisseling (EDI). 
2.3. AO’s die niet binnen 3 werkdagen worden bevestigd, hetzij schriftelijk hetzij via 
EDI, kunnen zonder enige vergoeding worden geannuleerd door DEWULFGROUP. 
2.4. Wanneer de Verkoper de AO en Voorwaarden van DEWULFGROUP aanvaardt 
door ze te bevestigen, door ze stilzwijgend te aanvaarden na 3 werkdagen volgend op 
de datum van de AO of door een prestatie te leveren of een handeling te stellen die 
overeenkomt met het uitvoeren van de AO, ontstaat een bindend contract (Contract). 
 
Artikel 3. Prijs, facturatie & betaling 
3.1. De prijzen worden vastgesteld in de overeengekomen munteenheid. De prijzen zijn 
inclusief alle kosten, vervoer, lasten, heffingen en taksen (uitgezonderd btw). 
3.2. Facturen moeten worden verzonden naar het e-mailadres of postadres dat in de AO 
wordt vermeld. 
3.3. Facturen moeten het ordernummer en artikelnummer van DEWULFGROUP 
vermelden. Per bestelbon moet één factuur worden opgemaakt. 
3.4. De Verkoper zal DEWULFGROUP factureren bij of na de levering, resp. de 
voltooiing van de prestaties. 
3.5. Facturen zijn betaalbaar 60 dagen einde maand na de datum waarin de conforme 
factuur wordt ontvangen. Desgewenst behoudt DEWULFGROUP zich het recht voor 
om binnen 8 dagen te betalen, rekening houdend met een korting van 3 procent.  
3.6. De betaling door DEWULFGROUP impliceert niet de aanvaarding van de levering of 
bestelling. In geval van weigering van goederen of andere klachten, behoudt 
DEWULFGROUP zich het recht voor om betalingen proportioneel uit te stellen tot de 
volledige uitvoering van de bestelling. 
 
Artikel 4. Leveringsmodaliteiten  
4.1. Tijd is van essentieel belang. De leveringsdata voor de levering van goederen en 
diensten door de Verkoper moeten strikt worden nagekomen door de Verkoper. Voor 
een voorafgaande of gedeeltelijke levering van goederen of diensten is de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van DEWULFGROUP vereist. 
4.2. De levering gebeurt in overeenstemming met INCOTERMS 2010, DDP. 
4.3. Onverminderd artikel 5 worden het eigendomsrecht en risico overgedragen aan 
DEWULFGROUP bij de levering van de goederen en, wat diensten betreft, bij hun 
voorlopige aanvaarding door DEWULFGROUP. 
4.4. De goederen moeten op een gepaste wijze worden verpakt om ze te beschermen 
tijdens behandeling, vervoer en opslag. Het soort verpakking voor elk artikel zal worden 
gedefinieerd waar dat mogelijk is. Het onderdeelnummer van DEWULFGROUP of andere 
referenties van DEWULFGROUP die in de AO worden vermeld en de hoeveelheden moeten 
duidelijk worden vermeld op elk pakket. 
4.5. Elke levering moet vergezeld gaan van de gepaste, behoorlijk ingevulde leverings- en 
vervoersdocumenten, waaronder de juiste pakbon (leveringsbon), die minstens het AO-
nummer en de nummerlijn, het onderdeelnummer van DEWULFGROUP en andere 
referenties, de originele fabrikant, het onderdeelnummer van de Verkoper, de afmetingen, 
de hoeveelheden en het gewicht per pakket, de gegevenscode van het artikel, het nummer 
van de leveringsbon, ... moet vermelden. De ondertekening van de pakbon door 
DEWULFGROUP geldt enkel ter ontvangst van het aantal pakketten en impliceert niet de 
aanvaarding van de hoeveelheid, aantallen, kwaliteit of diensten. 
4.6. DEWULFGROUP heeft het recht om de leveringsdatum te wijzigen, zonder enige 
vergoeding of prijsverhoging, met een schriftelijke kennisgeving 1 week vóór de 
oorspronkelijk geplande leveringsdatum. Goederen mogen niet eerder dan 3 dagen vóór de 
overeengekomen leveringsdatum worden aangeboden bij het magazijn van 
DEWULFGROUP. 
4.7. Als de bindende leveringsdatum in de AO wordt overschreden, zal de Verkoper een 
vaste vergoeding van 1 procent van de totale aankoopprijs (excl. btw) betalen per begonnen 
week vertraging met een maximum tot 10 procent van de totale aankoopprijs, 
niettegenstaande een eventuele bijkomende schadeloosstelling voor werkelijk geleden 
verlies of schade. Deze boetes kunnen door DEWULFGROUP worden afgetrokken bij de 
betaling van de facturen van de Verkoper. 
 
Artikel 5. Inspectie en aanvaarding 
5.1. De goederen worden voorlopig aanvaard bij de levering, onder voorbehoud van 
hun definitieve aanvaarding na inspectie en/of testen met betrekking tot hun conformiteit 
en kwaliteit. 
5.2. Indien geleverde goederen gebreken vertonen of anderszins niet voldoen aan de 
vereisten uit artikel 6, zal DEWULFGROUP de Verkoper daarvan kennis geven en kan 
DEWULFGROUP, naar eigen goeddunken, zonder gerechtelijke tussenkomst en voor 
rekening van de Verkoper: de onmiddellijke vervanging of herstelling vragen; de 
bestelling geheel of gedeeltelijk annuleren; voorafbetalingen terugvorderen en/of 
schadevergoeding eisen voor eventuele kosten, verliezen of onkosten die worden 
gemaakt. Na dergelijke kennisgeving gaan het eigendomsrecht en risico van de 
geweigerde goederen terug naar de Verkoper. Indien de Verkoper de gebrekkige 
goederen niet vervangt of herstelt binnen de dwingende termijnen die worden opgelegd 
door de behoeften van de productie- of assemblageafdelingen van DEWULFGROUP, 
heeft DEWULFGROUP het recht om de goederen zelf te vervangen of herstellen voor 
rekening van de Verkoper. 
5.3. In geval van herhaalde weigering van goederen of diensten omwille van hun 
conformiteit of kwaliteit, behoudt DEWULFGROUP zich het recht voor om alle lopende 
bestellingen en/of AO's te annuleren, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn 
aan de Verkoper. 
 
Artikel 6. Kwaliteit, waarborgen & garantie 
6.1. De Verkoper waarborgt dat de geleverde goederen en diensten volledig conform de 
productspecificaties en technische documentatie zijn, respectievelijk de beschrijving in de 

AO, dat ze van goede kwaliteit zijn, geschikt voor elk doel dat wordt voorgehouden door of 
bekendgemaakt aan de Verkoper, vrij van onvolkomenheden, constructie-, fabricage- en 
materiaalfouten, de veiligheid bieden die redelijkerwijze mag worden verwacht en volledig 
voldoen aan alle toepasselijke wetten en regels (waaronder gepubliceerde wetten en regels 
die van kracht worden binnen drie maanden na de verzendingsdatum) en andere algemeen 
aanvaarde normen in de sector. In het bijzonder moeten alle goederen voldoen aan de 
Europese normen voor gebruik in een industriële omgeving. Machines, componenten en/of 
onderdelen die voorzien zijn voor toepassing of integratie en die niet rechtstreeks onder de 
toepassing van de richtlijnen vallen, moeten ook voldoen aan de vereisten van de Europese 
richtlijnen, zodat deze toegepaste of geïntegreerde onderdelen de conformiteit van de hele 
eenheid niet in gevaar brengen. Als dat niet mogelijk is of in geval van problemen, moet 
DEWULFGROUP schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Europese Verkopers moeten, 
op gemotiveerd verzoek, het in de richtlijnen voorziene technische constructiedossier 
kunnen voorleggen aan een bevoegde ambtenaar, tot 10 jaar na de levering van de 
goederen. Niet-Europese Verkopers moeten, op gemotiveerd verzoek, het in de richtlijnen 
voorziene technische constructiedossier kunnen voorleggen aan een bevoegde ambtenaar 
en/of, op gemotiveerd verzoek, aan DEWULFGROUP tot 10 jaar na de levering van de 
goederen. 
6.2. De Verkoper moet DEWULFGROUP schadeloos stellen, vrijwaren en verdedigen 
tegen elke aansprakelijkheid en vorderingen van derden met betrekking tot 
schadevergoedingen, intresten, boetes, gerechtskosten en advocatenkosten die 
rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen voortvloeien uit: gebrekkige goederen, een inbreuk 
op artikel 6, een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden of rechten met 
betrekking tot vertrouwelijke informatie, of anderszins elke inbreuk, nalatigheid, niet-
nakoming of vertraagde nakoming van de verplichtingen van de Verkoper. 
6.3. De Verkoper waarborgt dat de geleverde goederen werden vervaardigd in het kader 
van een doeltreffend en aantoonbaar kwaliteitssysteem, bij voorkeur een dat voldoet aan 
de vereisten uit de ISO9000-normen. DEWULFGROUP heeft het recht om voor eigen 
rekening, op eenvoudig verzoek en op een overeen te komen tijdstip alle relevante audits, 
inspecties en verificaties uit te voeren die het nodig acht in de werkplaatsen of winkels 
van de Verkoper en zijn aannemers of onderaannemers tijdens de productie en 
voorafgaand aan de levering. DEWULFGROUP zal het recht hebben om klanten of 
overheidsinstanties uit te nodigen op de audit. 
6.4. De garantietermijn voor verborgen gebreken is 12 maanden vanaf de levering of 
18 maanden vanaf de gebruiksdatum (als die termijn langer is), resp. de voorlopige 
aanvaarding van de levering van de goederen of diensten. 
6.5. Onderdelen die worden gewijzigd, vervangen of hersteld onder deze 
garantieclausule, zullen worden gedekt door een garantie die gelijk is aan de volledige, 
oorspronkelijke garantietermijn.  

 
Artikel 7. Algemene bepalingen 
7.1 Armaturen, gereedschap, tekeningen, enz. – Armaturen, gietplaten, matrijzen, 
ander gereedschap en tekeningen (Modellen) die ter beschikking van de Verkoper 
worden gesteld of door de Verkoper worden gemaakt, maar door DEWULFGROUP 
worden vergoed, zijn exclusief eigendom van DEWULFGROUP en zullen op verzoek 
worden terugbezorgd aan DEWULFGROUP. De Verkoper zal op zijn kosten de 
Modellen in goede staat houden, zal de Modellen enkel gebruiken om de Contracten 
uit te voeren en zal de Modellen verzekeren tegen schade of risico. Alle verzendkosten 
worden gedragen door de Verkoper.  
7.2 Onderaanneming – De Verkoper mag bestellingen niet in onderaanneming geven 
aan derden, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming 
van DEWULFGROUP. In ieder geval blijft de Verkoper aansprakelijk jegens 
DEWULFGROUP voor het nakomen van alle verplichtingen door de onderaannemer(s).  
7.3 Continue verbetering - De Verkoper erkent de wens van DEWULFGROUP om 
met leveranciers te werken die superieure normen hanteren op het gebied van 
efficiëntie, kwaliteit en waarde. De Verkoper stemt ermee in om een doeltreffend 
kwaliteitsproces te implementeren en na te streven met het oog op continue 
verbetering. De Verkoper zal zijn gemachtigde vertegenwoordigers redelijkerwijze ter 
beschikking stellen om hen van tijd tot tijd te ontmoeten, zodat problemen, 
opportuniteiten voor verbetering en de zakelijke relatie kunnen worden besproken en 
overeengekomen. 
7.4 Intellectuele eigendom & vertrouwelijkheid – Beide partijen blijven eigenaar of 
rechthebbende van hun bestaande intellectuele eigendomsrechten. Niets in dit 
Contract impliceert een licentie, toewijzing van rechten of overdracht van technologie 
of knowhow op of over dergelijke rechten aan de Verkoper. De Verkoper zal alle 
technische en commerciële knowhow, specificaties, uitvindingen, processen, 
projecten en alle inhoud van de Contracten en AO’s in verband met de activiteiten van 
DEWULFGROUP enkel gebruiken om de Contracten uit te voeren en deze als 
vertrouwelijk behandelen tijdens de samenwerking tussen de partijen en gedurende 
een termijn van tien (10) jaar daarna.  
7.5 Overmacht – De partijen zullen niet in overtreding zijn met of aansprakelijk zijn voor 
een vertraagde uitvoering of niet-uitvoering van het Contract als dergelijke vertraagde 
uitvoering of niet-uitvoering het gevolg is van een gebeurtenis waarover hij geen 
redelijke controle heeft. De betrokken partij zal onmiddellijk de andere partij op de 
hoogte brengen en alle redelijke pogingen ondernemen om de gevolgen van dergelijke 
gebeurtenis voor het nakomen van zijn verplichtingen te beperken. Als overmacht de 
verplichtingen van de Verkoper verhindert, belemmert of vertraagt gedurende meer dan 
15 dagen, kan DEWULFGROUP de relevante AO met onmiddellijke ingang en zonder 
enige vergoeding opzeggen. 
7.6 Kennisgeving einde levensduur & productwijzigingen – 1. De Verkoper zal 
DEWULFGROUP een Kennisgeving Productwijzigingen bezorgen voor alle relevante 
wijzigingen die de Verkoper wil aanbrengen aan de producten, productiemethoden en/of 
productievestiging, en dit vóór de implementatie ervan. 2. Als de Verkoper de productie 
of levering van een product wil stopzetten, zal de Verkoper een kennisgeving einde 
levensduur bezorgen aan DEWULFGROUP die de mogelijkheid voor DEWULFGROUP 
zal inhouden om nog een laatste aankoop te doen. De kennisgeving einde levensduur 
moet vroeg genoeg worden verzonden zodat DEWULFGROUP de nodige actie kan 
ondernemen om de bedrijfscontinuïteit te verzekeren. 3. Na opzegging van het Contract 
zal de Verkoper wisselstukken 15 jaar lang beschikbaar houden. 
7.7 Milieuvoorschriften – De Verkoper is verantwoordelijk voor het naleven van ISO 
9001, de toepasselijke regelgevende en sectornormen met betrekking tot milieuzorg, 
naast de Europese regelgeving rond de einde-afvalfase. 
7.8 Verzekering – De Verkoper zal een verzekering tegen beroepsrisico's en een BA-
verzekering aanhouden bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij, met het 
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oog op een gepaste dekking van de aansprakelijkheden die kunnen voortvloeien uit of 
verband houden met het Contract, en zal op verzoek van DEWULFGROUP een 
verzekeringsattest voorleggen.  
7.9 Opzegging – Zonder zijn andere rechten of rechtsmiddelen te beperken kan 
DEWULFGROUP het Contract met onmiddellijke ingang en zonder enige vergoeding 
opzeggen: als de Verkoper een materiële inbreuk pleegt op het Contract en die inbreuk 
niet rechtzet binnen 10 dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving daartoe; 
als de Verkoper de betaling van zijn schulden opschort of dreigt op te schorten, of niet 
in staat is zijn schulden te betalen wanneer die verschuldigd zijn; als een 
faillissementsaanvraag of andere procedure in verband met insolventie, curatele of 
vereffening wordt opgestart; als de Verkoper al zijn activiteiten of een aanzienlijk deel 
ervan opschort of stopzet, of dreigt op te schorten of stop te zetten, of in geval van een 
wijziging van controle in de zin van Artikel 5 van het Belgische wetboek van 
vennootschappen, een overname, fusie of splitsing.  
7.10 Toepasselijk recht en geschillen – Het Contract zal worden beheerst door en 
geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. De rechtbanken van 
Kortrijk (België) zullen uitsluitend bevoegd zijn om alle geschillen of vorderingen te 
beslechten die voortvloeien uit of verband houden met het Contract.  

 
 


