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ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN 

 

 

Artikel 1.- Geldigheid van de bestellingen 
Om geldig te zijn dient elke bestelling schriftelijk te zijn en 

ondertekend te worden door een vertegenwoordiger van ANPI. In geen 

geval kan het niet beantwoorden door ANPI van een door haar 

verkregen offerte worden beschouwd als de aanvaarding van deze 

offerte, ongeacht de daarin vermelde gegevens.  
 

Artikel 2.- Toepassing van de onderhavige voorwaarden 

Elke bestelling verricht door ANPI is enkel en exclusief onderworpen 

aan onderhavige algemene aankoopvoorwaarden, met uitsluiting dus 

van alle andere voorwaarden, onder andere algemene of bijzondere 

verkoopsvoorwaarden van de leverancier, ongeacht op welk document 

deze vermeld worden. Elke uitzondering op de toepassing van het 

geheel of een gedeelte van de onderhavige algemene 

aankoopvoorwaarden moet het voorwerp zijn van een uitdrukkelijk en 

geschreven akkoord, ondertekend door een vertegenwoordiger van 

ANPI. De ondertekening door ANPI van een document houdende een 
bevestiging van bestelling en waarop verkoopsvoorwaarden van de 

leverancier vermeld zijn, geldt niet als de instemming van ANPI met 

de toepassing van deze voorwaarden. Elke aanvang van uitvoering van 

enige bestelling door de leverancier impliceert de aanvaarding door 

deze laatste van onderhavige algemene aankoopvoorwaarden. Indien 

van toepassing moet de leverancier handelen overeenkomstig artikel 

28 van de GDPR. 
 

Artikel 3.- Bevestiging van bestelling door de leverancier 

De bestelling is vanwege ANPI een aanbod tot contracteren. Dit 

aanbod is geldig gedurende 10 werkdagen, te rekenen vanaf de datum 

van versturen van de offerte door ANPI. Indien de leverancier binnen 

deze termijn niet schriftelijk aan ANPI bevestigt de bestelling te 

aanvaarden, wordt het aanbod automatisch als onbestaand 

beschouwd, zonder dat ANPI tot enige schadevergoeding gehouden 
kan worden. Indien de bevestiging van bestelling na de termijn van 10 

werkdagen bij ANPI toekomt, staat het ANPI vrij om deze bevestiging 

te aanvaarden of te weigeren.  
 

Artikel 4.- Levering en bezwaar 

Tenzij anders bepaald op de bestelbon van ANPI gebeuren de 
leveringen franco op het adres van Louvain-la-Neuve. De leveringen 

gebeuren op eigen verantwoordelijkheid van de leverancier. Elke 

verzekering van de goederen is ten laste van de leverancier. De 

geleverde goederen worden in ontvangst genomen en de risico’s 

worden overgedragen op het ogenblik van ondertekening voor 

ontvangst door ANPI van de verzendnota met daarop het nummer van 

de bestelbon van ANPI, de omschrijving van de goederen of diensten 

en de geleverde hoeveelheden. Het bewijs van levering van de 

bestelde goederen kan t.a.v. ANPI enkel door voorlegging van de door 
ANPI ondertekende verzendnota worden geleverd. De levering van de 

goederen en hun fysieke ontvangst betekent niet dat ANPI deze 

goederen goedkeurt. ANPI beschikt over een termijn van één maand 

vanaf de dag van de levering om elk probleem van conformiteit, 

kwaliteit en/of hoeveelheid van de geleverde goederen in te roepen, 

onverminderd de mogelijkheid voor ANPI om later tegen een 

verborgen gebrek van de goederen te protesteren.  
 

Artikel 5.- Materiële goederen 

Alle materiële goederen (uitrusting, verbruiksgoederen …) zullen 

voldoen aan de Belgische en Europese wettelijke bepalingen en 

worden vergezeld van alle juridische documenten (dus 

conformiteitsverklaringen, gebruiksaanwijzingen en 

onderhoudsinstructies …). 
 

Artikel 5bis.- Diensten en werken op werven 

Diensten en werkzaamheden op werven kunnen alleen worden 

uitgevoerd na aanvaarding van de veiligheidsvoorschriften van ANPI 

vzw, die verkrijgbaar zijn bij de receptie waar elke dienstverlener 

verplicht moet langsgaan. 
 

Artikel 5ter.- Proefverslagen en kalibratiecertificaten 

De proefverslagen of kalibratiecertificaten moeten tenminste de 

volgende vermeldingen bevatten: 

a)een titel (bv. «Proefverslag» of «Ka libratiecertificaat»); 

b)de naam en het adres van het laboratorium, evenals de plaats waar 

de proeven of kalibraties werden uitgevoerd, indien deze verschilt van 
het adres van het laboratorium; 

c)de unieke aanduiding van het proefverslag of kalibratiecertificaat 

(zoals het serienummer) en, op elke pagina, een aanwijzing die ervan 

getuigt dat de pagina deel uitmaakt van het proefverslag of 

kalibratiecertificaat, met een duidelijke aanwijzing van het einde van 

het proefverslag of kalibratiecertificaat; 

d)de naam en het adres van ANPI; 

e)de identificatie van de gebruikte methode; 

f)de beschrijving, de toestand en de ondubbelzinnige identificatie van 

het materiaal onderworpen aan de proef of kalibratie; 

g)de ontvangstdatum van elk materiaal onderworpen aan de proef of 
kalibratie wanneer dit essentieel is voor de geldigheid en de 

toepassing van de resultaten, en de uitvoeringsdatum van elke proef 

of kalibratie; 

h)een verwijzing naar het plan en naar de kalibratieprocedures 

gebruikt door het laboratorium of door andere organismen wanneer 

deze relevant zijn voor de geldigheid of toepassing van de resultaten; 

i)de resultaten van de proef of kalibratie met, indien nodig, de 

meeteenheden; 

j)de naam, functie en handtekening, of een gelijkwaardige 

identificatie, van de perso(o)n(en) die het proefverslag of 
kalibratiecertificaat goedkeur(t)(en); 

k)indien nodig, een verklaring volgens dewelke de resultaten enkel 

betrekking hebben op het materiaal onderworpen aan de proef of 

kalibratie. 
 

De kalibratiecertificaten bevatten nog de volgende elementen: 
a)de omstandigheden (bijvoorbeeld omgevingsomstandigheden) 

waarin de kalibraties uitgevoerd werden en die een invloed hebben op 

de resultaten van de metingen; 

b)de onzekerheid van de meting en/of een conformiteitsverklaring met 

een welbepaalde metrologische specificatie of met bepaalde artikels 

hiervan; 

c)de bewijzen van de traceerbaarheid van de metingen. 
 

Artikel 6.- Factuur 

Facturen worden opgesteld op naam van ANPI vzw, Parc scientifique 

Fleming, Granbonpré, 1 te B–1348 Louvain-la-Neuve, en moeten het 

nummer van de bestelbon vermelden. 
 

Artikel 7.- Betaling 

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst conform 

Artikel 1 of in geval van overmacht, gebeurt de betaling van de 

facturen binnen 30 kalenderdagen gerekend van het begin van de 

maand volgend op de ontvangstdatum van de factuur, en alleen na 

ontvangst van het geheel van de bestelde goederen en/of de integrale 

verlening van de diensten en goedkeuring van de factuur. Er is geen 

interest en geen schadevergoeding verschuldigd in geval van 
laattijdige betaling, vóór het verstrijken van een termijn van 15 dagen 

na de verzending van een aangetekende ingebrekestelling gericht aan 

ANPI. In geval van bezwaar met betrekking tot de conformiteit, de 

kwaliteit of de hoeveelheid van de geleverde goederen, is ANPI 

gerechtigd de betaling op te schorten. ANPI is gerechtigd de aan de 

leverancier voor de bestelling verschuldigde sommen met enige reeds 

vervallen schuldvordering, of schuldvordering die nog niet vervallen is 

maar waarvan het bedrag vaststaat, te compenseren.  
 

Artikel 8.- Prijs  

Tenzij anders vermeld in de bestelbon zijn de prijzen vast en niet voor 

herziening vatbaar. De prijzen zijn inclusief de kosten van aflevering 

aan ANPI, alsook eventuele douanerechten, alle taksen en belastingen, 

rechten en om het even welke onkosten. Enkel de BTW of elke andere 

belasting van kracht op het ogenblik van de ontvangst der goederen of 
diensten en die deze taks vervangt, blijft ten laste van ANPI.  

 

Artikel 9.- Herhaaldelijke bestellingen 

In geval van herhaaldelijke bestellingen wordt elke bestelling als een 

aparte bestelling beschouwd, en het feit dat bestellingen met een 

bepaalde graad van regelmaat terugkomen, laat de leverancier niet 

toe om enige schadevergoeding te vorderen in geval van stopzetting 

van de bestellingen.  
 

Artikel 10.- Overdracht van auteursrechten 

Bij bestelling van een door auteursrechten of naburige rechten 

beschermd goed, worden zowel de reproductierechten als de rechten 

tot publieke mededeling betreffende het bestelde werk aan ANPI vzw 

overgedragen, alsook de adaptatierechten en de vertaal- en 

wijzigingsrechten. Deze overdracht geldt voor gebruik van alle 
dragers, door alle middelen, zelfs nog onbekende, en voor alle landen, 

met uitzondering van de gevallen waarin de eer of de reputatie van de 

auteur van de bestelde goederen wordt aangetast. Elke beperking 

betreffende de exploitatie van het goed of de dienst welke tot uiting 

zou komen in een ander document, zal als niet bestaand worden 

beschouwd. In geval van exploitatie in een op het ogenblik van de 

bestelling onbekende vorm, zullen de leverancier en ANPI te goeder 

trouw over een bijkomende billijke vergoeding onderhandelen. De 

leverancier waarborgt dat hij alle noodzakelijke rechten bezit om de 

hogervermelde rechten over te dragen, alsook de toestemming heeft 
van de in het bestelde goed aangeduide personen.  
 

Artikel 11.- Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken  

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel zijn 

exclusief bevoegd voor de geschillen met betrekking tot de 

contractuele relaties tussen partijen.  


