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ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN 

 
1. ALGEMEEN  
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn deze Algemene Aankoopvoorwaarden van toepassing op alle 
aankopen door Fujirebio Europe NV (“de Koper”) van goederen of diensten (“Goederen”) bij een 
verkoper (“de Verkoper”). De Algemene Verkoopvoorwaarden van de Verkoper worden hierbij 
uitdrukkelijk uitgesloten.  
 
2. AANVAARDING  
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, impliceert de bevestiging door de Verkoper (“Order Bevestiging”) 
van Kopers bestelbon (“Bestelbon”) de aanvaarding – zonder enig voorbehoud - van de levering van 
de Goederen door de Verkoper aan de Koper onder deze Algemene Aankoopvoorwaarden.  De 
aanvaarding is van toepassing, ongeacht of deze Bestelbon verstuurd is per post, e-mail of enig ander 
(elektronisch) communicatiemiddel.  
 
3. LEVERING  
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is(zijn) de in de Bestelbon vooropgestelde leveringsdatum(a) 
bindend voor de Verkoper bij aanvaarding door de Verkoper van de Bestelbon. Het transport gebeurt 
op de wijze zoals vooropgesteld in de Bestelbon of, bij gebrek hieraan, zoals ter goede trouw bepaald 
door de Verkoper. De Verkoper zal al het nodige doen om de Goederen te leveren op bovenvermelde 
leveringsdatum(a) of, bij gebrek hieraan, zo snel mogelijk. In geval de Verkoper in de onmogelijkheid 
verkeert om de Goederen te leveren op de gevraagde leveringsdatum(a), zal de Verkoper de Koper 
hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen en de Koper, onder voorbehoud van alle rechten, zal 
ofwel (i) de Verkoper schriftelijk in kennis stellen van een andere wijze van transport, ofwel (ii) de 
Verkoper schriftelijk in kennis stellen van de annulatie (geheel of gedeeltelijk) van de Bestelbon en in 
dit geval zal de Koper de Goederen kunnen afnemen van een andere leverancier zonder enig Recht op 
schadevergoeding voor de Verkoper. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zal de Verkoper de Goederen, 
verpakt voor transport, DDP (Incoterms 2015) leveren op het adres vooropgesteld in de Bestelbon. De 
eigendom van de Goederen gaat over op de Koper bij aanvaarding door de Verkoper van de Bestelbon. 
In het geval de te leveren Goederen bestaan uit apparatuur of apparatuur omvatten die geïnstalleerd 
dient te worden, zal de Verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zonder extra kosten voor de Koper, 
ofwel de Goederen zelf installeren, ofwel alle informatie en documentatie ter beschikking stellen van de 
Koper die de Koper redelijkerwijze in staat moeten stellen om de Goederen zelf te installeren. De 
Verkoper zal de Koper vrijwaren voor alle acties, vorderingen, eisen, processen en/of kosten 
voortvloeiend uit een gebeurtenis veroorzaakt door nalatigheid of fout van de Verkoper, diens personeel 
en/of eventuele onderaannemer(s) bij de uitvoering van de installatiewerken.  
 
4. WIJZIGINGEN  
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kan de Koper, bovenop haar rechten vooropgesteld in Artikel 3, op 
elk moment vóór het transport van de Goederen, de Bestelbon geheel of gedeeltelijk wijzigen dan wel 
annuleren op voorwaarde dat dit met een schriftelijke kennisgeving gebeurt. Door de gewijzigde 
Bestelbon te bevestigen, aanvaardt de Verkoper de Goederen te leveren onder de gewijzigde Bestelbon. 
In geval de Verkoper de gewijzigde Bestelbon niet aanvaardt, zal de Verkoper de Koper hiervan 
onmiddellijk in kennis stellen en zal de Koper het recht hebben de gewijzigde Bestelbon te annuleren 
en de Goederen onder de gewijzigde Bestelbon af te nemen van een andere leverancier zonder enig 
recht op schadevergoeding voor de Verkoper.  
 
5. INSPECTIE  
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zal de Koper de Goederen zo snel mogelijk na levering inspecteren 
en zal hij de Verkoper onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van tekort, teveel of foutief geleverde 
Goederen opgemerkt tijdens inspectie. De Verkoper zal zo snel mogelijk, naargelang de voorkeur van 
de Koper en op kosten van de Verkoper, ofwel het tekort aan Goederen compenseren of de gebrekkige 
Goederen vervangen, ofwel de Koper vergoeden voor dit tekort of gebrek. Gebrekkige Goederen en 
teveel geleverde Goederen zullen teruggezonden worden aan de Verkoper op kosten en 



overeenkomstig de instructies van deze laatste. Naargelang de voorkeur van de Koper zal de Verkoper 
de teruggezonden Goederen aan de Koper onmiddellijk terugbetalen of de Koper een kredietnota ter 
beschikking stellen voor eventuele betalingen gedaan door de Koper met betrekking tot de 
teruggezonden goederen.  
 
6. BETALING  
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zal de Verkoper de Goederen vooropgesteld in de Bestelbon aan 
de Koper verkopen aan de prijzen vooropgesteld in de Bestelbon en zal de Koper die Goederen kopen 
aan die prijzen. De Verkoper zal de Goederen factureren bij de levering ervan en zal de facturen sturen 
naar het facturatie adres vooropgesteld in de Bestelbon. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zal de 
Koper de facturen betalen binnen zestig (60) dagen eind van de maand van factuurdatum. De Koper 
kan de betaling opschorten van facturen voor Goederen die niet overeenkomstig de Bestelbon geleverd 
werden.  
 
7. WAARBORGEN  
De Verkoper waarborgt dat (i) de Goederen vervaardigd en getransporteerd zullen worden 
overeenkomstig de toepasselijke wetten en reglementen; (ii) de Goederen geleverd zullen worden 
overeenkomstig de specificaties vooropgesteld in de Bestelbon; en (iii) naar zijn beste weten de verkoop 
of het gebruik van de geleverde Goederen geen inbreuk pleegt op rechten van derden. De Verkoper zal 
de Koper vrijwaren voor alle acties, vorderingen, eisen, processen en/of kosten van een derde die 
beweert dat zijn rechten geschonden zijn.  
 
8. GEHEIMHOUDING  
De Verkoper zal alle business, financiële, wetenschappelijke of technische informatie die betrekking 
heeft op de Koper of zijn filialen waartoe hij toegang heeft in het kader van de verkoop van de Goederen 
aan de Koper geheimhouden en deze informatie niet openbaar maken of op enige wijze gebruiken, 
behoudens schriftelijke toestemming vooraf van de Koper.  
 
9. OVERDRACHT EN ONDERAANNEMING  
De Verkoper zal de verkoopsovereenkomst tussen Koper en Verkoper noch geheel of gedeeltelijk 
kunnen overdragen noch geheel of gedeeltelijk in onderaanneming kunnen geven, behoudens 
schriftelijke toestemming vooraf van de Koper.  
 
10. KENNISGEVINGEN  
Alle kennisgevingen zullen schriftelijk gebeuren en zullen per mail of post gestuurd worden naar het 
adres van de Koper dan wel van de Verkoper, zoals vooropgesteld in respectievelijk de Bestelbon of de 
Orderbevestiging.  
 
11. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTBANKEN  
Op deze Algemene Aankoopvoorwaarden alsmede op de aankoopovereenkomst tussen Koper en 
Verkoper is het Belgische recht van toepassing, het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 niet 
inbegrepen. In geval van betwisting, die niet in der minne kan worden geregeld, zullen de rechtbanken 
van Gent (België) bevoegd zijn. 


