
ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED
1.1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van  
 toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten 
  van, met en door Hannecard NV. Zij maken integraal  
 deel uit van elke bestelling en/of overeenkomst  
 die met de leverancier wordt afgesloten. 
1.2.  De leverancier verklaart zich uitdrukkelijk akkoord  
 met de algemene en bijzondere aankoopvoorwaarden  
 en erkent dat deze voorwaarden primeren op de 
  eigen verkoopsvoorwaarden van de leverancier.

ARTIKEL 2: PRIJSAANVRAAG - OFFERTE - 
BESTELLING - ORDERBEVESTIGING
2.1.   Op een prijsaanvraag van Hannecard NV aan de  
 leverancier volgt een offerte van de leverancier.  
  Alle offertes zijn kosteloos en vrijblijvend voor
 Hannecard NV.

2.2.  Een overeenkomst met de leverancier komt tot 
   stand doordat Hannecard NV een schriftelijke offerte 
   van de leverancier door middel van een schriftelijke 
   bestelling heeft aanvaard. Een louter stilzwijgen van 
   Hannecard NV kan niet geïnterpreteerd worden als
   een aanvaarding.

2.3.   Iedere bestelling dient door de leverancier binnen 24 uur 
  na doorsturen bevestigd te worden per fax of per  e-mail. 
2.4.  Bevestigingen moeten voorzien zijn van exacte 
 leveringstermijn, aantallen en prijzen. Op de bevestiging  
 en andere documenten dient het inkoopordernummer 
   en eventuele bijkomende referentie(s) te worden  
 vermeld. Het niet in acht nemen hiervan kan vertraging 
   bij ontvangst van de goederen tot zelfs weigering 
   van de levering tot gevolg hebben. Alle daaruit 
   voorvloeiende kosten zijn ten laste van de afzender. 
2.5.  Hannecard NV beschikt te allen tijde over het 
   recht schriftelijk aanvullingen en/of wijzigingen 
   aan haar bevestigde bestelling toe te voegen. 
   De leverancier wordt gehouden deze wijziging(en)  
  en/of aanvullingen te aanvaarden met inachtneming 
  van de beschreven voorwaarden. Wanneer deze 
  wijziging (en/of aanvullingen de overeengekomen 
  levertermijn in het gedrang brengen, zal de 
  leverancier Hannecard NV hiervan schriftelijk verwittigen 
  en dit met behoorlijke onderbouwing staven.

2.6.  Wijzigingen, vertragingen, incomplete leveringen in 
  hoofde van de leverancier dienen onmiddellijk 
  telefonisch, per fax of per mail gemeld te worden aan 
  Hannecard NV. Wijzigingen aan de bestelling  dienen 
   noodzakelijkerwijze voorafgaandelijk en schriftelijk 
  door Hannecard NV te worden goedgekeurd.

ARTIKEL3: PRIJS & KOSTEN
3.1.  De leverancier is op geen manier bevoegd eenzijdig 
 de prijzen te verhogen, op welke grond dan ook.
 Daartoe dient een aparte schriftelijke melding te 
  worden gestuurd met duidelijke omschrijvingen van  
 de goederen/producten en nieuwe voorgestelde prijs. 
  Prijsverhogingen dienen Hannecard NV minstens een 
  maand voor de datum van toepassing schriftelijk te  
  worden voorgelegd ter goedkeuring, zo niet zijn deze
 niet van toepassing.

3.2. Tenzij anders overeengekomen is de prijs gesteld
   in euros.

ARTIKEL 4: LEVERING
4.1.  Producten, zaken en/of diensten dienen geleverd te  
 worden op het adres zoals in de bestelling vermeld. 
   Goederen die niet op het correcte adres ter ontvangst 
   aangeboden worden, kunnen geweigerd worden.

4.2.  Wanneer personeel van Hannecard NV tekent voor 
   ontvangst van een levering, betekent dit in geen 
   geval dat hiermee verklaard wordt dat de producten 
  voldoen aan de eisen van de bestelling.

4.3.  Aangeleverde goederen met afwijkende kwaliteit 
   en/of schade zullen geweigerd worden en aan de  
  chauffeur mee retour gegeven worden. Eventuele 
   kosten zijn ten laste van de leverancier. 
4.4.   Alleen goederen voorzien van een pakbon of 
   leveringsnota kunnen voor ontvangst aanvaard worden.  
 Deze bon of nota dient ook aanwezig te zijn bij levering
 via sneldienst of tussenhandel.

4.5.  De aanlevertijden in het magazijn zijn:

 Ma – do: 07u30 – 12u00 & 12u30 – 16u00
 Vr: 07u30 – 13u00

 Dit zowel in de Zonnestraat 311 te Ronse als in de
 Ninoofsesteenweg 598 te Ronse.

4.6.  Levering in delen is enkel toegestaan wanneer dit  
   schriftelijk is overeengekomen tussen beide partijen.  
  Hannecard NV is gerechtigd om niet overeengekomen
 (deel)leveringen te weigeren.

4.7.   In geval van overschrijding van de afgesproken 
   leveringstermijn door de leverancier is deze auto- 
  matisch in gebreke gesteld. In dat geval behoudt 
   Hannecard NV zich het recht voor om de overeen- 
  komst te ontbinden en/of de geleden schade door 
  te rekenen.

4.8.  In geval van overmacht, waardoor de leverancier niet 
   aan de verplichting van tijdige levering kan voldoen,  
 dient de leverancier Hannecard NV hiervan 
   onmiddellijk en uiterlijk binnen de 24u na de ontdekking  
 van de overmacht schriftelijk mededeling te doen  
 met hierin de vermelding van de aard van de 
  omstandigheden, de getroffen maatregelen en de 
   vermoedelijke vertragingsduur, dit op straffe van verval 
  van het recht voor de leverancier om zich op overmacht
 te kunnen beroepen.

4.9.  Overschrijding van de leveringstermijn, zonder enige 
   voorafgaandelijke kennisgeving, leidt tot een boete  
 ten laste van de leverancier gelijk aan 10% van het  
 factuurbedrag, dit onverminderd het recht van 
   Hannecard NV om bijkomende werkelijk geleden  
 schade te bewijzen, hieronder onder meer begrepen  
 de boetes die Hannecard NV op haar beurt heeft  
 moeten betalen als gevolg van de overschrijding van 
 de leveringstermijn van de leverancier.

ARTIKEL 5: EIGENDOM
5.1.  De eigendom van geleverde goederen of te leveren 
 producten gaat slechts over op Hannecard NV op het  
 ogenblik van de aanvaarding door Hannecard NV  
 van de conforme levering in de magazijnen van  
 Hannecard NV, d.w.z. dat de levering niet wordt afgekeurd  
 wegens non-conformiteit van de bestelling en/of 
 zichtbare gebreken.

 In geval van afkeuring door Hannecard NV van de 
  geleverde producten blijven de producten eigendom 
  van de leverancier, die dienovereenkomstig het risico 
 van de producten blijft dragen.

5.2.  In geval van non-conforme levering (levering die niet  
 aan de bestelling beantwoordt) en/of zichtbare  
 gebreken beschikt Hannecard NV over een redelijke  
 termijn na de ontdekking ervan om dit bij de leverancier  
 te melden en corrigerende maatregelen te bekomen. 
  Al dan niet gedeeltelijke verwerking, bewerking,  
 ingebruikneming of door levering van de geleverde  
 producten heeft geen gevolgen betreffende dit recht.

ARTIKEL 6: FACTURATIE - BETALING
6.1.  Facturen dienen in 2-voud te worden verstuurd.

6.2.  De standaard betalingsvoorwaarden zijn: ofwel  
 korting contant 2% mits betaling binnen 10 werkdagen  
 na ontvangst van de factuur, ofwel 60 dagen einde maand.

 Enige uitzondering hierop kan slechts met een
   schriftelijke overeenkomst.

6.3.  Betaling houdt geen acceptatie van de goederen in,  
 noch enige afstand van rechten en/of vorderingen  
 ten aanzien van de leverancier. Hannecard NV is  
 gerechtigd de betaling (al dan niet gedeeltelijk) op  
 te schorten indien zij een aan de leverancier 
 toerekenbare tekortkoming met betrekking tot de 
   bestelling constateert, dit na schriftelijke melding 
  aan de leverancier.

6.4.  Hannecard NV beschikt over de bevoegdheid om  
  openstaande schulden aan de leverancier te  
 verrekenen met vorderingen op de leverancier.

6.5.  Wanneer er een vooruitbetaling noodzakelijk is, 
   kan Hannecard NV vanwege de leverancier een
   bankgarantie vragen.

ARTIKEL 7: GARANTIE
7.1.  Alle schade die Hannecard NV lijdt als gevolg van het 
 niet nakomen van overeengkomen verplichtingen door 
  toedoen van de leverancier, valt onder de 
  aansprakelijkheid van de leverancier. De schade 
   kan ook uitgebreid worden met claims die door 
   derden ten laste van Hannecard NV ingediend
   worden.

7.2.   Een (goed)keuring van de geleverde producten ontheft  
  de leverancier niet van haar garantieverplichtingen 
 indien later toch nog gebreken zouden worden vastgesteld.

7.3.   De leverancier bevestigt dat hij een adequate polis 
  “productaansprakelijkheid na levering” onderschreven  
 heeft. Op het eerste uitdrukkelijk verzoek van  
 Hannecard NV overhandigt de leverancier daartoe  
 bewijs van alle afgesloten polissen evenals bewijs 
 van premiebetaling.

7.4.  Deze garantieregelingen zijn overdraagbaar.

ARTIKEL 8: INSPECTIE / CERTIFICATEN
8.1.  Hannecard NV heeft te allen tijde het recht om,  
 eventueel vóór levering, de producten bij de leverancier  
 te inspecteren. De leverancier zal hieraan zijn 
 medewerking verlenen.

8.2.  Afgekeurde, beschadigde of onbruikbare zaken of  
 producten, zullen door de leverancier op zijn kosten  
 vervangen of hersteld worden binnen een redelijke 
 termijn.

8.3.   Indien gevraagd, dienen de benodigde certificaten 
   te worden toegestuurd volgens een bij de bestelling
 doorgegeven termijn.

ARTIKEL 9: GEHEIMHOUDING
9.1  De leverancier verbindt er zich toe alle informatie 
   en gegevens met betrekking tot Hannecard NV en 
   de geleverde producten geheim te houden en deze
 niet aan derden door te geven.

ARTIKEL 10: VERBREKING v/d OVEREENKOMST
10.1.  In volgende gevallen beschikt Hannecard NV over  
 het recht de overeenkomst zonder voorafgaande  
 ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst 
 te ontbinden:

 A) wanneer het faillissement of de wettelijke 
   schuldsanering door de leverancier wordt aan
 gevraagd of uitgesproken;

  B) wanneer de leverancier onder bewind wordt  
  gesteld, of in gerechtelijke reorganisatie is;

  C) wanneer de bedrijfsuitoefening van de leverancier 
  niet voortgezet of stilgelegd wordt;

  D) wanneer de leverancier in gebreke blijft m.b.t.  
 zijn  verplichtingen voortvloeiend uit artikelen 4.7. 
 en  4.8. van huidige aankoopvoorwaarden.

10.2.  In geval van beëindiging van de overeenkomst, in 
  toepassing van artikel 10.1 van huidige aankoop- 
  voorwaarden, heeft Hannecard NV het recht op een  
  schadevergoeding, waarvan het minimum forfaitair 
 wordt vastgesteld op 30% van de overeengekomen 
  prijs, het meer gevorderde door Hannecard NV
 te bewijzen.

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE 
RECHTBANKEN
11.1.  Alle overeenkomsten afgesloten met Hannecard NV 
   zijn onderworpen aan het Belgische recht.

11.2.  Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken  
 van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde  
 en de Vrederechter van het kanton Ronse bevoegd.
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