Algemene aankoopvoorwaarden AZ Klina vzw
Artikel 1 Gelding van de algemene aankoopvoorwaarden
1.1. De leverancier verklaart kennis te hebben genomen van de algemene
aankoopvoorwaarden van AZ Klina vzw, zoals die hieronder zijn
afgedrukt. Door zijn louter stilzwijgen en/of de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van het contract/levering gaat hij er mee akkoord dat alle
huidige en toekomstige rechtsverhoudingen tussen de beide partijen
uitsluitend beheerst worden door deze algemene aankoopvoorwaarden,
zoals van tijd tot tijd aangepast. Er wordt slechts van de algemene
voorwaarden afgeweken: (1) in de hieronder onder 1.2 voorziene
gevallen; (2) mits voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk akkoord; (3) voor
zover en in de mate dat deze voorwaarden strijdig zouden zijn met de
regelgeving van dwingend recht of openbare orde. Een kopie van de
algemene voorwaarden van AZ Klina vzw is terug te vinden op de
website van AZ Klina vzw onder de rubriek “Werken bij AZ Klina vzw leveranciers”. Deze aankoopvoorwaarden hebben steeds voorrang op de
eventueel daarmee strijdig zijnde algemene verkoopsvoorwaarden van de
leverancier zelf, en dit zelfs zo die een eigen voorrang zouden bedingen.
1.2. Er kan slechts uitzonderlijk sprake zijn van de aanvaarding door AZ
Klina vzw van de algemene voorwaarden van de verkoper, indien AZ
Klina vzw zich daarmee in een voorafgaand en in een afzonderlijk door
de bevoegde personen van de vzw en de andere contractspartij
ondertekend geschrift uitdrukkelijk akkoord verklaart. Een éénzijdig
schrijven van één van de partijen volstaat nooit, zelfs niet bij aanvaarding
ervan in een ander, afzonderlijk geschrift.
1.3. De leverancier erkent dat deze algemene aankoopvoorwaarden in hun
geheel een essentieel element uitmaken voor de totstandkoming van de
overeenkomst met AZ Klina vzw.
Artikel 2 Prijzen
Vermelde prijzen zijn netto prijzen exclusief BTW en wettelijke taksen.
De leverancier rekent geen administratie- en transportkosten aan tenzij
anders overeengekomen.
Artikel 3 Bestelbonnen
3.1. Bestelbonnen kunnen door AZ Klina vzw zowel per post, per telefax
als per e-mail worden verzonden. Beide partijen gaan erover akkoord
m.b.t. de bestelbonnen aan een telefaxbericht of e-mail bericht dezelfde
bewijswaarde te hechten als aan en onderhandse akte.
3.2. Alle goederen dienen geleverd en gefactureerd te worden aan de
prijzen vermeld op de bestelbon of via contract vastgelegd. Het AZ Klina
vzw aanvaardt slechts een verhoging van de prijs vermeld op de
bestelbon, indien het zich daarmee voorafgaandelijk en schriftelijk
uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard.
Artikel 4 Leveringen
4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de bestelbon (of in het
bestek) moeten de leveringen, tijdens de openingsuren, franco geschieden
tot aan de dienst goederenontvangst van het Centraal Magazijn, keuken
of de centrale Apotheek van AZ Klina vzw. Voor leveringen welke niet
plaatsvinden via de dienst goederenontvangst kan door AZ Klina vzw de
betaling van de factuur binnen de hierna bepaalde termijn niet
gewaarborgd worden.
4.2. De levering dient te gebeuren op de campus zoals weergegeven op de
bestelbon. Leveringen op de foutieve campus worden op kosten van de
leverancier vervoerd tenzij anders schriftelijk en uitdrukkelijk
overeengekomen.
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4.3. De op de bestelbon niet vermelde verpakking mag aan AZ Klina vzw
niet in rekening gebracht worden. De leverancier dient deze onverwijld
terug op te halen. Op verzoek van de leverancier kunnen deze, op zijn
kosten, teruggezonden worden. AZ Klina vzw aanvaardt geen enkele
verantwoordelijkheid/risico, van welke aard ook, m.b.t. deze foutief
geleverde goederen en/of hun terugzending.

4.4. De referenties en de datum van onze bestelbon dienen overgenomen
te worden op alle leveringsnota’s en vervoersdocumenten
4.5. De leveringen van toestellen, machines en installaties dienen steeds
vergezeld te zijn van volgende documenten in een digitale versie: een
Nederlandstalige gebruikershandleiding, een technische handleiding met
onderhoudsvoorschriften en onderdelenlijst in het Nederlands, een CEattest, overige noodzakelijke attesten en keuringsverslagen in functie
van de noodwendigheid verplicht in het Nederlands
4.6. Indien de leverancier de overeengekomen leveringstermijn niet
naleeft en hij na ingebrekestelling zijn leveringsverplichting niet nakomt
binnen de termijn gesteld in deze brief, wordt de overeenkomst
automatisch en van rechtswege ontbonden ten laste van de in gebreke
blijvende leverancier, onverminderd het recht van het AZ Klina vzw om
schadevergoeding wegens te late uitvoering van de levering te vorderen.
Artikel 5 Facturatie
5.1. De factuur moet in 1 exemplaar opgesteld worden, dient de referentie
van onze bestelling over te nemen en moet gemaild worden naar
ylngp_klina@klina.be
5.2. Voor leveringen vanuit lidstaten van de Europese Unie, behalve
België, worden de bedragen gefactureerd zonder BTW (vrijstelling van
buitenlandse BTW wegens intracommunautaire verwervingen). Voor
leveringen vanuit andere dan de hierboven vermelde landen worden de
bedragen inclusief BTW gefactureerd. Ons BTW nummer:
BE0434.302.850. De leverancier verklaart aan alle BTW- en
invoerformaliteiten te hebben voldaan en zal AZ Klina vzw vrijwaren
voor alle gevolgen (inclusief kosten van verdediging) wanneer die
verklaring onjuist mocht blijken.
Artikel 6 Betalingen
De betaling gebeurt in één maal, na volledige uitvoering en aanvaarding
van de levering, 60 dagen einde der maand. De betaling kan
(desgevallend tijdelijk) geweigerd worden wegens onregelmatigheden
begaan door de leverancier, zoals maar niet beperkt tot volgende
gevallen: foutief geadresseerde, onvolledige en of foutief opgestelde
facturen, geprotesteerde facturen, niet correcte aanleveringen.
AZ Klina vzw wijst elke verantwoordelijkheid af voor het niet
respecteren van de betalingstermijn indien de leverancier de
bovengenoemde aankoopvoorwaarden niet in acht neemt.
Artikel 7 Geheimhoudingsclausule
Tijdens de duur van de overeenkomst en erna garandeert de externe
aannemer/dienstverlener, leverancier strikte geheimhouding van alle
confidentiële gegevens waar zijn personeelsleden of mensen onder zijn
opdracht direct of indirect mee in aanraking komen, zowel betreffende het
ziekenhuis als betreffende haar patiënten. Hetzelfde geldt voor personeel
of mensen in opdracht van een eventuele onderaannemer.
Artikel 8 Geschillen
Voor alle geschillen betreffende de totstandkoming, de interpretatie en de
uitvoering van overeenkomsten, gesloten op basis van deze algemene
aankoopvoorwaarden, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement waar de maatschappelijke zetel van AZ Klina vzw
gelegen is, bevoegd.
Alle overeenkomsten zijn exclusief onderworpen aan het Belgische recht,
geschillen hierover kunnen enkel beoordeeld worden volgens het
Belgisch recht.
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