
 

 

B. ALGEMENE VOORWAARDEN “LEVERINGEN” 

 

Hoofdstuk 1: Uitvoering  

1. De bovenvermelde leveringen worden uitgevoerd volgens de bepalingen van het lastenboek, 
volgens de regels der kunst en tot algehele voldoening van het bestuur, de architect, het 
studiebureel en onszelf. 

2. De algemene en bijzondere bepalingen van het lastenkohier (zowel technisch als administratief), 
evenals alle plannen en schema’s, maken integraal deel uit van deze bestelling voor zover er 
hierboven niet uitdrukkelijk van afgeweken is. Deze documenten zijn steeds ter inzage bij onze 
projectleider ter plaatse. 

3. Tijdens de voorbereiding en de uitvoering van uw levering zult u zich steeds schikken naar de 
richtlijnen van onze projectleider ter plaatse. U zal tevens zo spoedig mogelijk een bevoegd 
persoon aanduiden die inzake uw uitvoering de nodige beslissingen kan treffen en die desgewenst 
aanwezig zal zijn op de werfvergaderingen. 

Eventuele voorafgaande proeven, keuringen en controles zijn vastgelegd in de bepalingen van het 
lastenboek. 

4. Binnen de twee weken vanaf heden zult u ons de uitvoerige en gedetailleerde stuktekeningen in 
een digitale versie en in 1 papieren exemplaar bezorgen, teneinde ons in staat te stellen deze aan 
de verschillende instanties ter goedkeuring voor te leggen. 

5. De oplevering van deze bestelling zal ten vroegste geschieden volgens de wijze en de tijdstippen 
voorzien in het lastenkohier van de algemene aanneming.  

De oplevering van uw leveringen kan, na ingebrekestelling, uitgesteld worden tot wanneer aan de 
voor u relevante opmerkingen van het proces-verbaal van voorlopige oplevering voldaan werd tot 
bevrediging van het opdrachtgevend bestuur. Indien dit door de opdrachtgever of de architect 
gewenst wordt, zult u steeds uw volledige medewerking verlenen aan voorafgaande keuringen in 
uw werkhuizen of bij uw leveranciers. 

6. Gebroken, beschadigde of niet conforme stukken worden geweigerd en onmiddellijk door uw 
zorgen en op uw kosten vervangen. Ingeval u ernstig in gebreke blijft, hebben wij het recht deze 
bestelling te annuleren en op uw kosten en risico’s de leveringen aan derden toe te vertrouwen. 

7. Kwaliteit: los van elke instructie zult u er steeds naar streven een kwalitatief hoogstaand product af 
te leveren. 

Deze referenties voor de door u te leveren kwaliteit zijn in afnemende orde: de bepalingen van het 
huidige contract, de bepalingen van het lastenboek, de Belgische normen en voorschriften, de 
regels van het goede vakmanschap. 

8. U past milieuvriendelijke oplossingen toe waar mogelijk, zoals bijvoorbeeld bij transport, verpakking 
en het gebruik van milieuvriendelijke producten. Tijdens het uitvoeren van het contract worden de 
milieuvoorschriften van de werf gevolgd, waaronder het sorteren van afval en het beperken van het 
verbruik van elektriciteit of fossiele brandstoffen. 

Hoofdstuk II: Prijzen en hoeveelheden 

9. De hierboven vermelde prijzen omvatten alle werken en leveringen die nodig zijn om tot een 
volledige en degelijke uitvoering van onze bestelling te komen. 
De opgegeven prijzen zijn levering franco werf. 

10. De hoeveelheden zijn vermoedelijk en zullen bij het einde der leveringen vastgesteld worden door 
een tegensprekelijke opmeting. De eenheidsprijzen zullen geen invloed ondergaan van enige 
wijziging in min of meer van de opgegeven hoeveelheden. 

11. Indien gedurende de uitvoering de omschrijving der levering gewijzigd wordt, zal overgegaan 
worden tot het opstellen van een verrekening op basis van de eenheidsprijzen of bij gebrek daaraan 
op basis van een overeen te komen prijs. 



 

 

12. Alle prijsbiedingen voor varianten of extra leveringen worden niet rechtstreeks aan de bouwheer 
verzonden, maar worden ingestuurd via onze firma. 

Hoofdstuk 3: Termijnen  

13. Indien wij niet bij machte zijn de bouwplaats te uwer beschikking te stellen op de data vermeld in 
de bijzondere voorwaarden, zal u een overeenstemmende verlenging van de leveringstermijn 
bekomen, maar mag u echter op grond hiervan geen enkele schadevergoeding eisen. 

14. Binnen de twee weken vanaf heden zult u ons een gedetailleerde planning van uw levering 
voorleggen die kadert in de hierboven vermelde termijnen. 

15. Eventuele bijkomende bestellingen kunnen in geen geval aanleiding geven tot het niet tijdig 
uitvoeren van de hierboven genoemde levering. 

16. In geval van laattijdige levering zal u, enkel wegens het niet respecteren van de termijn, na 
ingebrekestelling een boete van 250€/kalenderdag aan onze firma verschuldigd zijn. Deze 
schadevergoeding mag echter de 5% van het totaal bedrag van de bestelling niet overschrijden. 

17. Indien de termijnen niet geëerbiedigd worden, heeft onze firma tevens het recht een einde te stellen 
aan de overeenkomst en onverminderd alle andere schadevergoedingen en intresten, op uw 
kosten en risico’s zonder meer over te gaan tot het afwerken van de opdracht die aan u toegewezen 
werd. 

Hoofdstuk 4: Facturatie en betaling 

18. Op het einde van elke maand zal door u een gedetailleerde leveringsstaat worden opgemaakt en 
ter goedkeuring worden voorgelegd. Onze projectleider beschikt over twee weken om zijn 
opmerkingen te formuleren en desgevallend zijn akkoord tot facturatie te geven. Voor de eindstaat 
geldt een termijn van drie weken. 

19. Betalingen worden gedaan op zicht van facturen, opgemaakt in 1 exemplaar, met vermelding van 
het nummer van onderhavig contract evenals de precieze omschrijving van de werf. Iedere factuur 
moet vergezeld zijn van een goedgekeurde leveringsstaat. 

20. De betalingen worden uitgevoerd 60 dagen einde maand levering. 

21. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief btw die te onzen laste is. 

Iedere betaling uitgevoerd door onze firma, met uitzondering van de betaling van de laatste factuur, 
geldt als voorschot op de totale prijs van de levering. Betalingen impliceren geenszins de 
goedkeuring van de levering en verminderen ook niet de aansprakelijkheid van de leverancier tot 
aan de oplevering. Onze firma heeft het recht om niet tot betaling over te gaan, zolang onderhavige 
overeenkomst niet "voor akkoord" ondertekend door u is terug overgemaakt. Onze firma is 
gerechtigd de betaling van de laatste factuur op te schorten (desgevallend de bankwaarborg niet 
vrij te geven) zolang het as-built dossier en de onderhoudsdocumenten van geleverde materialen 
niet zijn verschaft. 

Onze firma zal geen enkele wissel, noch geëndosseerde factuur als betaalmiddel aanvaarden. 

22. Er is geen prijsherziening van toepassing. 

23. Teneinde onze firma te waarborgen tegen alle risico’s zal bij elke betaling 5 % van het bedrag der 
leveringen afgehouden worden.  

In geval van een waarborg zal deze desgevallend en op aanvraag van uw firma als volgt 
vrijgegeven worden: de helft na de voorlopige oplevering van onze werken en geen openstaand 
punt m.b.t. uw leveringen, de overige helft na de definitieve oplevering van onze werken en geen 
openstaand punt m.b.t. uw leveringen.  

De risico-overdracht gebeurt bij de oplevering van onze werken. 

Hoofdstuk 5: Diversen 

24. De leverancier verbindt zich tot het aangaan van een verzekering B.A. uitbating en na-levering, 
waarin zijn burgerlijke aansprakelijkheid gedekt wordt t.a.v. derden, met inbegrip van Artes en de 
bouwheer. In geval van een gebrekkige en/of niet-conforme levering, zal de verzekering van de 
leverancier steeds in eerste rang tussenkomen, zelfs wanneer het schadegeval eveneens 
verzekerd is in het kader van een A.B.R.-polis. De premie en franchise betreffende verzekeringen 



 

 

af te sluiten door de leverancier zijn inbegrepen in zijn prijs. Het al dan niet bestaan van 
verzekeringsdekking voor schade of aansprakelijkheid ontheft de leverancier niet van zijn 
aansprakelijkheid. 

Onze verzekeringen zullen slechts in tweede rang tussenkomen (na tussenkomst van de 
leverancier en zijn verzekeringen) en kunnen verhaal uitoefenen op de leverancier en zijn 
verzekeraar(s). 

25. Naast hetgeen bepaald in artikel 16 bent u hoe dan ook ertoe gehouden onze firma schadeloos te 
stellen voor alle schade en/of boetes die ons zouden opgelegd worden en die het gevolg zijn van 
een laattijdige of gebrekkige uitvoering van de aan u toegewezen opdracht. 

26. Om rechtsgeldig te zijn dienen alle briefwisseling, plannen en documenten te worden overgemaakt 
aan onze kantoren te ADRES, ongeacht of deze per post, per fax, per e-mail of welke andere 
mogelijke wijze ook, worden verzonden. 

Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat briefwisseling en / of documenten die elders worden bezorgd of 
gestuurd (vb. op de werf, …) als niet gekend worden beschouwd en bijgevolg niet tegenstelbaar 
zijn. 

Onze firma kan aldus nooit aangesproken worden voor het niet – uitvoeren of niet–in overweging 
nemen van deze foutief overgemaakte brieven / documenten. Onderhavig document wordt pas 
effectief rechtsgeldig, op het ogenblik dat het door ons in origineel ondertekend contract "voor 
akkoord" door u is teruggestuurd. Indien u evenwel de leveringen vroeger aanvat, houdt dit in dat 
u al onze voorwaarden uitdrukkelijk hebt aanvaard. 

27. Ingeval van faillissement, staking van betaling of enige andere omstandigheid waarvan de 
aannemer gerechtvaardigd kan afleiden dat deze de solvabiliteit van de leverancier in het gedrang 
brengt; in geval van ontbinding van de leverancier; en in geval van vrijwillige of gedwongen 
overdracht van de uitbating of van de handelszaak door de leverancier, is de aannemer gerechtigd: 

• hetzij aan de curator of de vereffenaar een aanmaning te richten, met de vraag om binnen 
de acht dagen mee te delen of hij bereid is de bestelling verder te zetten onder de 
waarborgen van huidige overeenkomst. In afwachting van de mededeling van de beslissing 
door de curator is de aannemer gerechtigd om voor rekening van de leverancier alle 
maatregelen te nemen die hij nodig acht ter bescherming van de reeds uitgevoerde 
bestelling of van het zich op de werf bevindende materiaal. In de mate dat de curator of 
vereffenaar beslist de bestelling niet verder te zetten is de aannemer gerechtigd om de 
bestelling door een derde leverancier voor rekening van de leverancier te laten 
verderzetten. In dit geval is de aannemer gerechtigd om de bestelling in bezit te nemen 
conform hetgeen bepaald wordt in het volgende lid van huidig artikel; 

• hetzij onmiddellijk en rechtstreeks bezit te nemen, niet alleen van de bestelling in de staat 
van vordering waarin ze zich bevinden maar eveneens van alle uitrustingen, toestellen, 
uitrustingsgoederen, materialen, grondstoffen en werktuigen die bestemd zijn voor de 
uitvoering en de beëindiging van de bestelling; 

• hetzij onderhavige overeenkomst van rechtswege te verbreken.  

Onverminderd de rechten vermeld in huidig artikel is de aannemer gerechtigd om een bijkomende 
schadevergoeding te vorderen van de leverancier ter vergoeding van de schade die de aannemer 
heeft geleden of dreigt te lijden door de omstandigheid van huidig artikel, met inbegrip van indirecte 
en gevolgschade.  

28. In geval van nalatigheid of het tekortschieten aan om het even welke verplichting, opgenomen in 
onderhavige overeenkomst of zelfs indien mocht blijken dat u de levering niet (tijdig/goed) kunt 
uitvoeren, kunnen wij, nadat u tevergeefs per aangetekend schrijven werd in gebreke gesteld, om 
uw onvolkomenheden te verhelpen, na een termijn van acht dagen na de ingebrekestelling, 
buitengerechtelijk volgende maatregelen te nemen: 

• Wij gaan over tot een staat van bevinding der leveringen, waarbij u tot aanwezigheid werd 
opgeroepen in het aangetekend schrijven. In geval van afwezigheid bij de samenkomst tot 
staat van bevinding, wordt deze beschouwd als aanvaard door u en dit zonder 
opmerkingen. 

• Wij kunnen de bestelling plaatsen bij een derde naar onze keuze, door middel van een 
overeenkomst ten uwen laste en risico. Het spreekt voor zich dat wij in voorkomend geval 



 

 

kunnen beschikken over de materialen die reeds op de werf zijn toegeleverd en dit ten 
kosteloze titel. 

Bovendien behouden wij het recht op schadevergoeding en tot doorrekening te uwen laste van 
schade ten gevolge van de laattijdigheid, door u veroorzaakt tot de effectieve datum van voltooiing 
der levering. 

29. Ongeacht de vorm waarin dit geschiedt, zal u er zich van onthouden om op de werf zichtbare 
publiciteit te maken voor uw onderneming, tenzij u hiervoor over onze uitdrukkelijke schriftelijke 
instemming beschikt. Wij verlenen hierbij onze instemming met publiciteit die is aangebracht op 
voertuigen, ingezet werfmaterieel en kledij. 

30. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch Recht. In geval van geschil zijn enkel 
de Gentse Rechtbanken bevoegd. 

31. Onze firma mag van rechtswege alle sommen compenseren die de leverancier verschuldigd is in 
uitvoering van de artikels van onderhavig contract op de bedragen die zij verschuldigd is aan de 
leverancier uit welke hoofde ook. Deze bepaling geldt ook in geval van faillissement, vereffening, 
stopzetting van activiteiten van de leverancier of elke andere voortijdige beëindiging van dit contract 
ten nadele van de leverancier en ongeacht of de schuld opeisbaar, vaststaand en/of zeker is. 

32. De leveringen worden beheerst door de bepalingen en voorwaarden in deze bestelling vermeld 
met uitsluiting van alle anderen. 

33. Artes verwerkt de identiteits- en contactgegevens, zoals ontvangen van de leverancier en die 
betrekking hebben op de leverancier zelf en zijn eventuele (sub)leveranciers, zijn/hun personeel, 
medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze 
verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de 
leveranciers/onderaannemers en de boekhouding. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de 
overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijv. de verplichte 
elektronische aanwezigheidsregistratie, de 30-bis aangifte van werken, de aanwezigheidslijst of 
andere verplichtingen bij overheidsopdrachten, enz.) en/of het gerechtvaardigd belang van Artes. 
Voor de elektronische aanwezigheidsregistratie worden in voorkomend geval tevens de E-ID-
gegevens of het Limosanummer verwerkt. 
Artes is de verwerkingsverantwoordelijke. 

De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen 
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan 
verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde 
doeleinden voor de verwerking. 

De leverancier draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de 
persoonsgegevens die hij aan Artes bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de 
persoongegevens aan Artes overmaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke 
persoonsgegevens die hij van Artes en zijn personeel, medewerkers, en aangestelden zou 
ontvangen. De leverancier bevestigt dat hij deze laatste persoonsgegevens uitsluitend zal 
verwerken in het kader van en met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst en het 
vervullen van wettelijke verplichtingen. De leverancier verbindt er zich toe ook zijn eigen 
(sub)leverancier(s) te verplichten de regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens na 
te leven en hen te informeren over hun verplichtingen ter zake. 

In geval van mogelijke inbreuken in verband met persoonsgegevens (“datalekken” of “databreach”), 
zal de leverancier onmiddellijk en uiterlijk binnen de vijf uren na kennisname Artes op de hoogte 
brengen van de aard van de inbreuk, de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk en de maatregelen 
die voorgesteld of genomen worden om de eventuele nadelige gevolgen ervan te beperken. 

De leverancier bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn 
persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere 
toelichting verwijst Artes uitdrukkelijk naar de Data Protection Notice, terug te vinden op 
www.artesgroup.be/DPN. De leverancier bevestigt kennis te hebben genomen van deze Data 
Protection Notice en de inhoud ervan te aanvaarden. 

Wanneer de leverancier in gebreke blijft de regelgeving inzake verwerking van persoonsgegevens 
en de op hem van toepassing zijnde Data Protection Notice na te leven, is Artes gerechtigd de 
nodige maatregelen te nemen op kosten van de leverancier of deze overeenkomst te beëindigen 
zonder opzeggingstermijn en opzeggingsvergoeding. 

 

http://www.artesgroup.be/DPN


 

 

Deze bestelling dient ongewijzigd binnen de acht kalenderdagen voor akkoord ondertekend en voorzien 
van uw firmastempel teruggestuurd te worden. In het negatieve geval behouden wij ons uitdrukkelijk het 
recht voor deze bestelling als nietig te aanzien. Indien u de werkzaamheden niettemin aanvangt, erkent u 
de hierin opgenomen voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden. 

 
 


