Algemene Aankoopvoorwaarden

Art. 1
Algemeen:
De verkoops- en/of algemene voorwaarden der leveranciers/aannemers, vermeld of als vermeld beschouwd
zijnde op de bevestigingen van welk danige aard of op de facturen, zijn ECOM niet tegenstelbaar en worden
aanzien als van nul en generlei waarde, behoudens uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk akkoord van ECOM.
Door de eenvoudige uitvoering van de bestelling verklaren de leveranciers/aannemers zich uitdrukkelijk
akkoord met de voorwaarden van ECOM.
Art. 2
Leveringsadres:
De goederen en/of diensten dienen geleverd te worden op het adres op de voorzijde vermeld. Anders
uitgevoerde leveringen kunnen door ECOM geweigerd worden en de daaruit voortvloeiende kosten/schade
aan de verkoper aangerekend.
Art. 3
Leveringstermijn:
De goederen en/of diensten dienen geleverd op de datum of binnen de termijn op de voorzijde vermeld.
Vroeg- of laattijdige leveringen kunnen door ECOM geweigerd worden en de daaruit voortvloeiende
kosten/schade aan de verkoper doorgerekend.
Art. 4
Conformiteit:
Alle goederen en diensten geleverd door de verkoper dienen in overeenstemming te zijn met de Belgische
en Europese normen en wetgeving (vb. CE keuring). De verkoper blijft integraal en onbeperkt in tijd
verantwoordelijk voor de gevolgen/schade van een niet-naleving van voormelde verplichtingen.
Art. 5
Aanvaarding:
De goederen worden door ECOM aanvaard, kwantitatief bij ontvangst en kwalitatief na inspectie. Betaling
mag worden uitgesteld of geweigerd in geval bezwaren worden vastgesteld.
Art. 6
Facturatie:
Alle facturen dienen naar de maatschappelijke zetel van ECOM gestuurd in 3 exemplaren, met vermelding
van het bestelbonnummer, samen met de gele kopie van de ingevulde bestelbon.
Art. 7
Betalingsvoorwaarden:
45 dagen einde maand na ontvangstdatum van de factuur.
Art. 8
Contractuele aansprakelijkheid en waarborgen:
De verkoper is verplicht, voor wat betreft de door hem uitgevoerde werken, ECOM te vrijwaren voor alle
vorderingen en aanspraken die tegen deze laatste zouden worden gericht in toepassing van art. 1792 en 2270
van het Burgerlijk Wetboek en dit tot de enige of, naargelang het geval, de definitieve oplevering van in
onderaanneming gegeven werken.
Art. 9
Registratie en erkenning:
De onderaannemer verklaart geregistreerd te zijn overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 26 december
1998 en erkend te zijn in de klasse en categorie, die overeenstemmen met de hem door ECOM
toevertrouwde werken. Bij het sluiten van het contract moet de onderaannemer het bewijs leveren van zijn
registratie voor de hem toevertrouwde werken alsook het bewijs dat hij bij de RSZ of het Fonds voor
Bestaanszekerheid geen schulden heeft. De onderaannemer moet aan ECOM, bij aangetekend schrijven,
elke wijziging die zich tijdens de uitvoering der werkzaamheden voordoet in zijn registratie of zijn
financiële situatie ten opzichte van de RSZ of het Fonds voor Bestaanszekerheid, signaleren en dit binnen
twee werkdagen. In geval van schrapping van de registratie van onderaannemer kan het contract van
onderaanneming door ECOM worden ontbonden ten laste van de onderaannemer.
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Bij het verrichten van de inhoudingen op grond van artikelen 30bis en 403 van het W.I.B. 1992, heeft
ECOM het recht, zo hij vaststelt dat hij reeds betalingen heeft gedaan zonder inhoudingen waar dit verplicht
was, om de bedragen in kwestie eventueel bijkomend in te houden op latere betalingen en ze door te storten
aan de RSZ en aan de fiscus. Bovendien is de niet-geregistreerde onderaannemer en/of schuldenaar ten
opzichte van de RSZ of het Fonds voor Bestaanszekerheid gehouden om ECOM te vergoeden voor de
kosten en verliezen veroorzaakt door zijn niet-registratie en/of door de niet-naleving van zijn sociale en
fiscale verplichtingen.
Art. 10 Verbod van onderaanneming:
Behoudens schriftelijk en voorafgaand akkoord van ECOM is het de onderaannemer verboden om alle of
een deel van de werken die het voorwerp uitmaken van onderhavig contract van onderaanneming zelf in
onderaanneming te geven.
Art. 11 Personeel van de onderaannemer:
De onderaannemer is ertoe gehouden om ten opzichte van zijn personeel alle wettelijke, reglementaire of
conventionele bepalingen inzake algemene arbeidsvoorwaarden en inzake fiscaliteit en sociale zekerheid na
te leven. Hij verbindt er zich toe uitsluitend bekwaam en ervaren personeel te zullen inzetten. Op
eenvoudige vraag dienen van toepassing zijnde opleidingsattesten voorgelegd te kunnen worden.
Art. 12 Veiligheid en gezondheid:
De verkoper is ertoe gehouden om alle verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid op tijdelijke en
mobiele bouwplaatsen na te leven. Daarenboven zal hij zich strikt houden aan de verplichtingen en
veiligheidsinstructies die ECOM hem zou opleggen in het kader van het VCA-attest van ECOM. De
verkoper verklaart met voormelde maatregelen te hebben rekening gehouden bij zijn prijsopgave.
Art. 13 Asbest:
De asbest-inventaris of een uittreksel ervan wordt tegen ontvangstbewijs overhandigd aan de werkgevers
van externe bedrijven die werkzaamheden moeten uitvoeren die tot blootstelling van de werknemers aan
asbestvezel kunnen leiden.
Art. 14 Diversen:
De verkoper is ertoe gehouden, voor elektrische toestellen en op gelijk welke wijze aangedreven
gereedschappen een CE-conformiteitsattest bij te voegen alsook de bijhorende handleiding(en) en/of VIK’s
(Veiligheids Instructie Kaarten) voor zoverre beschikbaar.
Voor ladders en stellingen, dient een VGS-label bijgevoegd of aangebracht.
Voor chemicaliën dienen de MSDS-fiches te worden bijgevoegd.
Eventuele gebruiks- en/of onderhoudsvoorschriften dienen in de Nederlandse en Franse taal opgesteld te
zijn.
Art. 15 Bevoegdheid:
Alleen de Antwerpse Rechtbanken zijn bevoegd.
Art. 16 Geldigheid:
ECOM behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op gelijk welk ogenblik aan te passen
of te herzien zonder voorafgaand of expliciet bericht aan onze leveranciers.
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