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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN KWT Milieu BVBA  

 

1. Algemeen 

Deze Algemene Inkoopvoorwaarden maken samen met de voorwaarden die in de bestelling zijn vermeld integraal deel uit van elke 

overeenkomst waarin KWT Milieu BVBA als koper of als opdrachtgever optreedt. Behalve in specifieke gevallen wanneer KWT Milieu BVBA 

uitdrukkelijk en schriftelijk haar akkoord geeft, hebben deze Algemene Inkoopvoorwaarden voorrang op alle andere tegenstrijdige of 

beperkende voorwaarden van de verkoper, leverancier of dienstverlener (de wederpartij), ongeacht of KWT Milieu BVBA deze betwist of 

niet. Elk begin van uitvoering van een bestelling zal beschouwd worden als een aanvaarding van Algemene Inkoopvoorwaarden. 

 

2. Bestelling 

a. Een door KWT Milieu BVBA uitgegeven bestelling is een aanbod om zaken van de wederpartij te kopen of een aanbod aan de wederpartij 

om aan KWT Milieu BVBA diensten te leveren, welk aanbod als dan zal zijn onderworpen aan deze Algemene Inkoopvoorwaarden. 

b. De bestelling vervalt indien zij niet binnen 7 dagen na dagtekening onvoorwaardelijk is aanvaard door de wederpartij. Indien KWT Milieu 

BVBA aan de bestelling uitdrukkelijk een langere geldigheidsduur toekent, dan geldt evenwel deze langere geldigheidsduur. 

c. Een wijziging in de bestelling en/of de daarop van toepassing zijnde Algemene Inkoopvoorwaarden zal KWT Milieu BVBA alleen binden 

als deze door KWT Milieu BVBA schriftelijk is aanvaard. 

d. Een bestelling van KWT Milieu BVBA wordt geacht de overeenkomst met de wederpartij volledig weer te geven. 

 

3. Aflevering 

a. De bestelde zaken worden afgeleverd op het door KWT Milieu BVBA aangegeven afleveringsadres op de datum of binnen de termijn als 

opgenomen in de bestelling. 

b. Indien geen specifieke datum of termijn door KWT Milieu BVBA is opgegeven zal de wederpartij de datum van aflevering tijdig op 

voorhand aan KWT Milieu BVBA doorgeven. De aflevering gebeurt in ieder geval binnen een redelijke termijn.  

c. Wanneer de wederpartij merkt dat er vertraging in de uitvoering van de bestelling respectievelijk bij de aflevering zal plaatsvinden zal de 

wederpartij  KWT Milieu BVBA hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen, met vermelding van de verwachte duur van de vertraging 

en de omstandigheden die deze vertraging veroorzaken. Onverminderd het voorgaande zijn de door KWT Milieu BVBA opgegeven 

leveringsdata en termijnen essentieel en is overschrijding daarvan onaanvaardbaar. Dergelijke overschrijding kan door KWT Milieu BVBA 

worden aangemerkt als een contractuele wanprestatie.  

d. Leveringen worden, behoudens voorafgaande afspraken, uitsluitend op werkdagen van maandag tot en met donderdag in ontvangst 

genomen tussen 08.00 uur en 16.00 uur en op vrijdag tussen 08.00 uur en 15.00 uur. 

e. Elke aflevering van zaken gaat gepaard met een vrachtbrief of een ander document, inhoudende een beschrijving van de geleverde 

zaken onder verwijzing naar de bestelling daarvan. 

f. De wederpartij zal KWT Milieu BVBA tijdig die instructies en andere informatie doen toekomen die nodig zijn om KWT Milieu BVBA in 

staat te stellen de zaken in ontvangst te nemen. 

g. Ingeval KWT Milieu BVBA wegens bijzondere omstandigheden niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te 

nemen, stelt de wederpartij op verzoek van KWT Milieu  BVBA de levering uit gedurende een door KWT Milieu BVBA te bepalen redelijke 

periode. 

h. Bestelde zaken worden in één zending geleverd, tenzij anders is overeengekomen. KWT Milieu BVBA heeft het recht, zonder 

voorafgaande kennisgeving, niet overeengekomen deelleveringen voor rekening en risico van de wederpartij aan deze te retourneren. 

i. De gekochte zaken worden afgeleverd conform de bij de bestelling opgegeven hoeveelheden. 

In geval meer respectievelijk minder zaken dan de overeengekomen hoeveelheid worden afgeleverd, is KWT Milieu BVBA gerechtigd het 

meerdere te weigeren dan wel voor rekening en risico van de wederpartij aan deze te retourneren, respectievelijk in geval minder wordt 

afgeleverd de aflevering te weigeren. 

j. Tenzij anders is overeengekomen, is de wederpartij gehouden om, zonder hiervoor extra kosten in rekening te brengen, Nederlandstalige, 

Franstalige en Engelstalige gebruiksaanwijzingen en productinformatie bij de geleverde zaken te verstrekken. 
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4. Keuring en aanvaarding 

a. KWT Milieu BVBA is te allen tijde bevoegd controle uit te oefenen of door derden te laten uitoefenen op de voortgang van de uitvoering 

van haar bestelling en de kwaliteit van de bestelde zaken in het algemeen en op de juiste nakoming door de wederpartij van haar 

verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, waaronder tevens begrepen de verplichtingen voortvloeiende uit deze Algemene 

Inkoopvoorwaarden. 

b. KWT Milieu BVBA wordt niet verondersteld enige zaak bij de aflevering te hebben aanvaard zolang zij niet een redelijke termijn heeft 

gehad na de aflevering om de afgeleverde zaken aan een keuring te onderwerpen. 

c. Aanvaarding van de bestelde zaken ontheft de wederpartij niet van de in artikel 8 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden opgenomen 

garantieverplichtingen. 

 

5. Verpakkingen en transport 

a. De zaken moeten door de wederpartij behoorlijk worden verpakt en op zodanige wijze worden beveiligd dat zij bij normaal vervoer de 

plaats van aflevering in goede staat bereiken en het lossen aldaar veilig kan geschieden. 

b. KWT Milieu BVBA is niet verplicht de verpakking of enig verpakkingsmateriaal aan de wederpartij te retourneren, ongeacht of de 

geleverde zaken door haar zijn aanvaard. 

c. De wederpartij is er voor verantwoordelijk dat de nationale, internationale en/of supranationale voorschriften inzake verpakking en vervoer 

worden nageleefd. 

d. KWT Milieu BVBA is bereid naar beste inzicht doch zonder aansprakelijkheid harentwege de wederpartij te adviseren inzake 

verpakkingen en vervoer en de desbetreffende voorschriften en bepalingen. 

e. KWT Milieu BVBA is gerechtigd de te leveren zaken niet in ontvangst te nemen als niet is voldaan aan de bepalingen 5.a. tot en met 5.d. 

 

6. Eigendomsovergang en risico 

a. Het eigendom van en het risico voor de zaken gaan op KWT Milieu BVBA over zodra de zaken door KWT Milieu BVBA zijn aanvaard na 

aflevering ervan, ook in het geval KWT Milieu BVBA niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, en de 

aflevering daardoor wordt uitgesteld. 

b. Door KWT Milieu BVBA aan de wederpartij ter beschikking gestelde dan wel in opdracht en voor rekening van KWT Milieu BVBA door 

de wederpartij gemaakte materialen, matrijzen, stempels, hulpmaterialen en gereedschappen, blijven te allen tijde eigendom van KWT 

Milieu BVBA, ook als die zaken werden bewerkt of verwerkt in andere goederen. Matrijzen, stempels en alle overige door KWT Milieu BVBA 

aan de wederpartij ter beschikking gestelde dan wel in opdracht van KWT Milieu BVBA voor rekening van KWT Milieu BVBA gemaakte 

gereedschappen mogen door de wederpartij nimmer ten behoeve van een derde, hoe dan ook, worden gebruikt. 

 

7. Hoofdelijkheid inzake sociale en fiscale lasten 

De wederpartij vrijwaart KWT Milieu BVBA voor enige aansprakelijkheid omwille van enige sociale of fiscale schuld in hoofde van de 

wederpartij, zijn leverancier(s) of onderaannemer(s). 

 

8. Garantie 

 De wederpartij garandeert KWT Milieu BVBA dat alle geleverde zaken: 

1. geschikt zijn voor het doel waarvoor zij bestemd zijn; 

2. van goede kwaliteit zijn en vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en productiefouten; 

3. conform de door de wederpartij opgegeven of overeengekomen specificaties en/of verstrekte monsters zijn; 

4. in overeenstemming zijn met alle wettelijke voorschriften met betrekking tot de geleverde zaken en de aflevering daarvan. 
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9. Gebreken 

a. KWT Milieu BVBA behoudt zich het recht voor haar klachten ten aanzien van de kwaliteit van de geleverde zaken bij bevinding van 

fabricage- of materiaalfouten bij de wederpartij in te dienen, evenwel uiterlijk binnen een termijn van 12 maanden - of zoveel langer als is 

overeengekomen is - na ontdekking van het gebrek.  

b. Door het indienen van een klacht, wordt de voor de betrokken zaken bestaande betalingsverplichting voor het factuurbedrag, voor zover 

deze niet reeds is voldaan, opgeschort met behoud van de overeengekomen betalingskorting. 

 

10. Wanprestatie en vrijwaring 

a. Indien de wederpartij niet voldoet aan haar verplichtingen uit de overeenkomst tussen partijen is KWT Milieu BVBA, onverminderd alle 

andere rechten en verweermiddelen die haar ter beschikking staan, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling gerechtigd, hetzij haar 

eigen verplichtingen jegens de wederpartij geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen. 

Daarnaast behoudt KWT Milieu BVBA zich het recht voor om ingeval van ernstige wanprestatie van de wederpartij de overeenkomst door 

middel van een schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen. De wederpartij 

zal per aangetekend schrijven in kennis worden gesteld van de door KWT Milieu BVBA gemaakte keuze. 

b. In geval van wanprestatie van de wederpartij is KWT Milieu BVBA gerechtigd aan de wederpartij vergoeding van alle schade, kosten en 

interesten te vorderen en de reeds betaalde koopsom voor nog niet afgeleverde zaken terug te vorderen.  

c. Voor zover KWT Milieu BVBA de overeenkomst ontbindt, kan zij ervoor kiezen de reeds afgeleverde zaken op kosten van de wederpartij 

te retourneren of geheel of gedeeltelijk te behouden.  In geval de afgeleverde zaken door KWT Milieu BVBA aan de wederpartij worden 

geretourneerd, is de wederpartij gehouden KWT Milieu BVBA de daarvoor gedane betalingen te restitueren. De risico’s verbonden aan het 

transport zijn voor rekening van de wederpartij. Mocht KWT Milieu BVBA verkiezen de reeds afgeleverde zaken geheel of gedeeltelijk te 

behouden, dan zal KWT Milieu BVBA daarvoor een proportioneel deel van de overeengekomen prijs aan de wederpartij betalen. 

d. Voor zover KWT Milieu BVBA nakoming van de overeenkomst verkiest, is de wederpartij verplicht, zonder hiervoor extra kosten in 

rekening te brengen, de zaken alsnog af te leveren, dan wel de geleverde maar afgekeurde zaken voor haar rekening en risico te vervangen 

of daaraan de benodigde verbeteringen aan te brengen.  

e. Ingeval door de wederpartij niet binnen een door KWT Milieu BVBA te bepalen redelijke termijn naar behoren wordt gepresteerd, dan 

wel met het oog op de veiligheid en continuïteit van de producten van KWT Milieu BVBA niet voldoende gelegenheid bestaat de verbetering 

dan wel de vervanging door of namens de wederpartij te doen uitvoeren, is KWT Milieu BVBA gerechtigd de verbetering, dan wel de 

vervanging, voor rekening van de wederpartij op andere wijze te effectueren en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. 

f. Indien de wederpartij ter voldoening van de nakoming van de overeenkomst alsnog zaken of diensten levert, zullen op deze zaken of 

diensten de bepalingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn.  

g. De wederpartij vrijwaart KWT Milieu BVBA geheel tegen alle aanspraken jegens KWT Milieu BVBA en verliezen, schade, kosten en 

dergelijke door KWT Milieu BVBA geleden ten gevolge of verband houdende met: 

1. alle handelingen of nalatigheden van de wederpartij of van door haar bij de uitvoering van de bestelling betrokken derden; 

2. enige inbreuk op een door de wederpartij gegeven garantie met betrekking tot de geleverde zaken; 

3. enige inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van een derde, tenzij die inbreuk het gevolg is van door KWT Milieu BVBA 

opgegeven specificaties en voorschriften; 

4. de wettelijke productenaansprakelijkheid; 

5. alle kosten die KWT Milieu BVBA redelijkerwijs moet maken om de wederpartij tot nakoming van de overeenkomst te bewegen, dan wel 

de door haar geleden schade te doen vergoeden, komen voor rekening van de wederpartij. 

 

11. Overmacht 

a. Geen van de partijen zal jegens de andere partij aansprakelijk zijn of verondersteld worden wanprestatie te hebben gepleegd in geval 

van vertraging of onmogelijkheid om de overeenkomst uit te voeren, indien de vertraging of de onmogelijkheid het gevolg is van 

omstandigheden buiten de controle van de partij, die zich daarop beroept. 
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b. De partij die zich op een dergelijke situatie van overmacht beroept, deelt zulks onder opgave van de redenen zo spoedig mogelijk 

schriftelijk aan de andere partij mede. 

c. Vanaf dat ogenblik wordt de uitvoering van de verplichtingen van de partijen opgeschort gedurende de duur van de overmacht. 

d. De partijen hebben de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen, zonder enige schadevergoeding van de ene aan de andere 

partij, indien de overmacht aanhoudt of redelijkerwijze vaststaat dat ze zal aanhouden gedurende een periode van minstens 45 

kalenderdagen. 

e. Onverminderd de algemene geldigheid van de voorgaande bepalingen zullen de navolgende omstandigheden een beroep op overmacht 

kunnen rechtvaardigen: overheidsmaatregelen of stakingen. 

 

12. Prijzen 

a. De prijzen van de bestelde zaken zijn exclusief de van toepassing zijnde BTW, die door KWT Milieu BVBA zal worden betaald indien de 

factuur van de wederpartij de BTW vermeldt, en inclusief alle kosten betreffende het verpakken, de verpakking, het transport, de verzekering 

en de aflevering van de zaken aan KWT Milieu BVBA en alle rechten en belastingen andere dan de BTW. 

b. Alle overeengekomen prijzen, waaronder begrepen de prijzen van materialen, die door de wederpartij worden bijgeleverd, zijn vast en 

kunnen niet op welke grond en ten welke titel dan ook worden verhoogd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KWT Milieu 

BVBA. Onder prijsverhogingen als hier bedoeld worden ook verstaan verhogingen, die de wederpartij wil toepassen op grond van gestegen 

loonkosten, materiaalkosten en grondstoffenkosten, ook als zodanige verhoging van overheidswege zijn toegestaan. 

c. Zijn op de bestellingen van KWT Milieu BVBA geen prijzen vermeld, dan zal de wederpartij KWT Milieu BVBA geen hogere prijs 

aanrekenen dan zij onder gelijke economische omstandigheden aan enige andere gelijkaardige koper aanrekent. 

d. KWT Milieu BVBA is gerechtigd tot iedere korting bij directe betaling, bulkafname en dergelijke welke door de wederpartij gewoonlijk 

wordt toegekend, ongeacht of deze op voorhand is overeengekomen. 

 

13. Betaling 

a. De wederpartij is gerechtigd om KWT Milieu BVBA een factuur te doen toekomen op of na de dag van de aanvaarding van de gekochte 

zaken en iedere factuur zal uitdrukkelijk verwijzen naar de bestelling van KWT Milieu BVBA. 

b. Vooruitbetalingen worden door KWT Milieu BVBA niet gedaan, tenzij in de bestelling anders is vermeld. Bij vooruitbetaling worden alle 

verrichte vooruitbetalingen beschouwd als een lening aan de wederpartij en kan KWT Milieu BVBA eisen dat een bankgarantie wordt 

verstrekt totdat de bestelling geheel is uitgevoerd. 

c. Betaling van de afgeleverde zaken vindt plaats binnen de termijn in de bestelling bepaald of - indien de aflevering overeenkomstig art 

3.g van de Algemene Inkoopvoorwaarden wordt uitgesteld - binnen dezelfde termijn na datum waarop de uitgestelde aflevering plaatsvindt. 

d. Indien geen betalingstermijn in de bestelling van KWT Milieu BVBA is opgenomen, zal KWT Milieu BVBA de factuur betalen binnen 30 

dagen na ontvangst ervan. Indien KWT Milieu BVBA binnen 8 dagen na ontvangst de factuur betaalt, zal een betalingskorting van 2% op 

het bruto bedrag van de factuur worden toegepast. 

e. KWT Milieu BVBA is gerechtigd om op enige betaling in mindering te brengen al hetgeen de wederpartij uit welke hoofde ook aan KWT 

Milieu BVBA is verschuldigd. 

 

14. Geheimhouding 

a. De wederpartij zal de bestelling en alle know-how gegevens die haar in verband met de uitvoering van de bestelling ter kennis komen, 

niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KWT Milieu BVBA aan derden bekend maken of ten behoeve van haar zelf buiten 

de uitvoering van de bestelling of ten behoeve van derden aanwenden. 

b. De wederpartij verleent KWT Milieu BVBA het onbezwaard genot en de vrije beschikking over de geleverde zaken. 

 

15. Beëindiging 

a. KWT Milieu BVBA heeft het recht een nog niet onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaarde bestelling geheel of gedeeltelijk te 

annuleren door middel van een schriftelijke kennisgeving daartoe aan de wederpartij.  
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b. KWT Milieu BVBA is gerechtigd om, zonder rechterlijke tussenkomst, iedere overeenkomst te beëindigen zonder enige aansprakelijkheid 

jegens de wederpartij, indien het faillissement ten aanzien van de wederpartij wordt uitgesproken of geheel of gedeeltelijk beslag wordt 

gelegd op vermogensbestanddelen, al dan niet van de wederpartij, die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn bestemd. 

c. KWT Milieu BVBA is gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang zonder enige aansprakelijkheid jegens de 

wederpartij, wanneer de wederpartij haar bedrijf of activiteiten stopzet of aan een derde overdraagt. 

 

16. Overdracht 

De wederpartij dient de bestelling zelf uit te voeren en de wederpartij is niet bevoegd haar rechten uit en/of plichten uit de overeenkomst 

met KWT Milieu BVBA over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KWT Milieu BVBA. 

 

17. Geldigheid 

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden door enige bevoegde instantie voor ongeldig worden gehouden, 

zal zulks de geldigheid en de verbindendheid van alle overige bepalingen niet aantasten. 

 

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

a. Op de overeenkomsten met de wederpartij, de nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien en deze Algemene Inkoopvoorwaarden 

is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag (Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake internationale 

koopovereenkomsten betreffende roerende zaken) en het Verdrag inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken, gedaan 

te New York op 14 juni 1974, zijn dienaangaande uitgesloten. 

b. Alle uit deze overeenkomsten of uit deze Algemene Inkoopvoorwaarden voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden beslecht 

door de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en, desgevallend, het Hof van Beroep te Antwerpen, tenzij de 

wet anders dwingend voorschrijft. 

 


