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Algemene voorwaarden Van Roey voor leveranciers 

 

 

Artikel 1 - Algemeen 

Elke door de aannemer geplaatste bestelling valt onder toepassing van de volgende algemene voorwaarden, die een 

integrerend deel van elke leveringsovereenkomst uitmaken, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is 

overeengekomen door de partijen. 

Indien de opgedragen levering een overheidsproject betreft, zullen analogisch alle bepalingen van het algemeen 

lastenboek toepasselijk zijn op deze leveringsovereenkomst, behoudens afwijkingen in de bijzondere en algemene 

voorwaarden van de aannemer. 

 

 

Artikel 2 - Bestellingen 

Alleen schriftelijke bestellingen van de aannemer zijn geldig. Bij elke bestelling zal een leverings-overeenkomst door de 

aannemer worden overgemaakt. Indien de ondertekende leveringsovereenkomst niet binnen de 8 dagen terug in het 

bezit is van de aannemer, heeft deze het recht om ofwel de bestelling ten alle tijde en zonder schadevergoeding aan de 

leverancier in te trekken ofwel de leverancier stilzwijgend verbonden te achten door deze leveringsovereenkomst. 

Elke voorwaarde die niet werd bedongen is nietig. De in de leveringsovereenkomst bedongen prijzen zijn vast en niet 

herzienbaar, tenzij in de bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. De 

leverancier heeft niet het recht om het door de aannemer bestelde te wijzigen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke 

toestemming van de aannemer. De aannemer mag steeds wijzigingen aanbrengen aan de bestelling. De leverancier 

verbindt zich ertoe om in geen geval op eigen initiatief of op verzoek een prijsopgave of aanvullende voorstellen van 

welke aard ook rechtstreeks aan de oorspronkelijke opdrachtgever over te maken. 

 

 

Artikel 3 - Levering - Kwaliteit 

Door de aanvaarding van de bestelling verklaart de leverancier de toestand van het project en de aard van de uit te 

voeren leveringen te kennen en deze uitvoerbaar te bevinden. De leverancier erkent tevens voldoende kennis te 

hebben genomen van alle plannen, het lastenboek en alle andere specificaties noodzakelijk voor de uitvoering van zijn 

verbintenissen. Indien de plannen, het lastenboek en alle andere specificaties niet (langer) in uw bezit zouden zijn, 

kunt u ze komen inzien op onze kantoren of ons verzoeken een kopie ervan aan u over te maken. Contract, 

voorwaarden, plannen en bestek vullen elkaar aan, doch bij tegenspraak geldt de voor de aannemer meest gunstige 

interpretatie. 

 

De door de leverancier geleverde goederen dienen volledig overeen te stemmen met de verstrekte specificaties, de 

bestelling, het A.R.A.B., het A.R.E.I., de regels van de goede vakkunst, de recentste uitgave van alle Belgische 

normen, STS-voorschriften en richtlijnen van het WTCB in voege m.b.t. de te leveren goederen vermeld in de 

leveringsovereenkomst, en conform eventuele tijdens de uitvoeringsperiode overeengekomen wijzigingen en alle 

geldende voorschriften, dit alles onder voorbehoud van goedkeuring van de uiteindelijke levering door de aannemer en 

haar opdrachtgever. 

 

De in bestelling gegeven leveringen moeten uitgevoerd worden met inachtneming van de toelichtingen die door de 

aannemer tijdens de uitvoering worden gegeven en dit wat betreft alle uitvoeringsdetails en alle verduidelijkingen van 

de plannen en de beschrijvende meetstaat der werken. 

 

De leverancier zal de aannemer wijzen op de aanwezigheid van bepaalde omstandigheden (temperatuur, vochtigheid, 

stof, licht, lucht, etc.), welke de kwaliteit van zijn leveringen negatief kunnen beïnvloeden. Indien de leverancier in 

gebreke blijft één van bovenvermelde verplichtingen na te komen, worden de goederen geweigerd. Het onderzoek of 

de goederen kwalitatief en kwantitatief aan de leveringsovereenkomst voldoen, geschiedt door de aannemer. De 

leverancier blijft verantwoordelijk voor alle gebreken van de goederen. Alle kosten m.b.t. labo onderzoeken en/of 

expertises, strekkende tot het bekomen van de passende attesten, zijn voor rekening van de leverancier. Verwerking 
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en incorporatie impliceert geen verzaking aan enige kwaliteitsvordering. De aannemer heeft het recht om op ieder 

ogenblik alle niet in regel zijne leveringen te doen stopzetten of herbeginnen alsook alle goederen te weigeren die niet 

overeenstemmen met de voorgeschreven kwaliteit en/of kwantiteit. Op verzoek van de aannemer zal de leverancier 

alle geweigerde goederen binnen de 24 uren na weigering van de leveringsplaats afvoeren en vervangen door 

conforme levering. Indien aan dergelijk verzoek geen passend gevolg wordt gegeven, heeft de aannemer het recht zelf 

de nodige maatregelen te nemen op kosten van de leverancier. Goederen welke niet aan de overeengekomen 

specificaties en vereisten voldoen, geven recht op volledige schadevergoeding, inbegrepen vergoeding van alle kosten 

die uit een niet conforme levering volgen. 

 

Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is het de leverancier verboden 

om materieel of werktuigen te gebruiken die aan de aannemer toebehoren. 

 

 

Artikel 4 - Levering - termijn 

De in de bestelling opgegeven leveringstermijnen zijn bindend en de leverancier verbindt er zich toe de  

leveringsdata en leveringstermijnen stipt na te leven. De leverancier zal de gedetailleerde planning van de 

projectleiding van de aannemer volstrekt naleven. Indien de aannemer niet bij machte is op de overeengekomen 

datum de werf ter beschikking te stellen voor de leverancier, zal deze laatste een met vertraging overeenstemmende 

verlenging van de leveringstermijn bekomen, doch de leverancier heeft geen recht op schadevergoeding op grond 

daarvan. De leverancier zal echter alles in het werk stellen om de nieuwe termijn in de mate van het mogelijke te 

verminderen. Iedere niet-levering of vertraging in de levering door de leverancier, geeft de aannemer recht op 

vergoeding van alle daardoor geleden schade. Indien de overeengekomen termijnen en data niet worden nagekomen 

door de leverancier, zal deze aan de aannemer een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan 0.5% van het totale 

bedrag van deze leverings- overeenkomst per kalenderdag vertraging, met een minimum van (1.000,- Bef) per dag, en 

dit zonder ingebrekestelling door de aannemer. Dit forfaitair schadebedrag dekt geenszins de totale schade die de 

aannemer oploopt ten gevolge van het niet naleven van voormelde termijnen en de aannemer heeft dan ook recht op 

volledige schadevergoeding. Indien de vertraging invloed heeft op de uitvoeringstermijn van de hoofdaanneming, zal 

de leverancier de aannemer vrijwaren voor alle door de aannemer aan de opdrachtgever als gevolg van de vertraging 

te betalen schadevergoedingen. In voorkomend geval worden deze schadevergoedingen integraal vermeerderd met de 

voormelde forfaitaire schadevergoeding. De totale som wordt in mindering gebracht op de eventuele vorderingsstaat of 

factuur. 

 

 

Artikel 5 - Levering - plaats 

De levering van de bestelde goederen dient te gebeuren op de in de leveringsovereenkomst aangeduide leveringsplaats 

volgens de instructies van de verantwoordelijke van de aannemer ter plaatse. De verzending, het vervoer, het lossen 

en het stapelen gebeuren voor rekening en op risico van de leverancier. 

 

 

Artikel 6 - Verzendingsnota's 

Iedere levering moet vergezeld zijn van een verzendingsnota, in tweevoud, met specificatie van de geleverde 

goederen. 

 

De verzendingsnota dient te verwijzen naar de leveringsovereenkomst, inbegrepen het bestelnummer. Het aftekenen 

voor ontvangst van de verzendingsnota's betekent enkel dat de aannemer zich akkoord verklaart met de kwantiteit en 

de datum van de levering. 

 

 

Artikel 7 - Vrijwaring 

Met betrekking tot de goederen door de leverancier geleverd, zal deze ten allen tijde de aannemer vrijwaren voor alle 

mogelijke vorderingen en aanspraken, en vergoeden voor alle schade, inbegrepen deze voortvloeiend uit de door de 

leverancier veroorzaakte burenhinder (zoals schade aan omliggende gebouwen en/of wegenis en terreinen), uit 
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zichtbare of verborgen gebreken, of ingevolge toepassing van artikel 1792 en 2270 van het Burgerlijke Wetboek (10-

jarige aansprakelijkheid van de aannemers) tegen de aannemer, in zoverre de geleverde goederen daar verband mee 

houden. 

 

 

Artikel 8 - Veiligheid 

De leverancier zal zich onderwerpen aan alle geldende wettelijke voorschriften inzake veiligheid, gezondheid en 

hygiëne (inzonderheid de Wet op het welzijn, het ARAB, het AREI, de CODEX), alle toepasselijke politiereglementen, de 

wet betreffende de overheidsopdrachten, de Collectieve Arbeidsovereenkomsten en de geldende milieureglementering. 

Indien de leveringen worden uitgevoerd op een terrein waar specifieke veiligheidsvoorschriften van de opdrachtgever of 

derden van toepassing zijn, zal de leverancier deze eveneens stipt naleven. 

De leverancier zal alle voorzorgen nemen met het oog op de bescherming en de veiligheid van zijn eigen personeel, het 

personeel van zijn medecontractanten en dat van alle andere op de werf werkende vaklieden, alsook van alle derden 

aanwezig op het deel van de werf dat hij bezet. De leverancier zal zijn actieve en daadwerkelijke medewerking 

verlenen aan alle gemeenschappelijke beschermings- en veiligheidsmaatregelen op het geheel van de werf en zal 

erover waken dat deze strikt door zijn personeel zullen worden nageleefd. 

Bevelen m.b.t. veiligheid, gegeven door de werfleiding van de aannemer, dienen door de leverancier en zijn personeel 

stipt te worden nageleefd. Bij het niet naleven zal de betreffende persoon de toegang tot de werf ontzegd worden. 

Inbreuken zullen gestraft worden met de gepaste sancties. Indien de leverancier zijn verplichtingen inzake veiligheid en 

gezondheid niet of gebrekkig naleeft, kan de aannemer zelf maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen en dit 

op kosten van de leverancier. 

Eventuele hinder of schade, berokkend aan de omliggende gebouwen en/of wegenis en terreinen welke verband houdt 

met leveringen van de leverancier, is te zijnen laste. Het verplaatsen van goederen of voorwerpen op de werf, ook door 

middel van hefwerktuigen, gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid van de leverancier. 

 

 

Artikel 9 - Verzekeringen 

De leverancier zal, ten zijnen laste, alle nodige verzekeringen afsluiten om zijn aansprakelijkheden voldoende te 

dekken. 

 

De leverancier verbindt zich ertoe in zijn polis "arbeidsongevallen" een afstand van verhaal tegenover de aannemer en 

haar medewerkers alsook tegenover de opdrachtgever en allen die bij de leveringen betrokken zijn te bedingen. 

 

 

Artikel 10 - Facturatie en betaling 

De leverancier mag slechts een factuur opmaken nadat de levering door de aannemer volledig en zonder reserves werd 

aanvaard en nadat beide partijen akkoord zijn over de te factureren hoeveelheden. 

 

De leverancier mag geen voorschotten factureren voor nog niet op de werf geleverde materialen; enkele geleverd 

materialen mogen in rekening gebracht worden. Iedere faktuur dient te verwijzen naar de leveringsovereenkomst, 

inbegrepen het bestelnummer daarvan, en naar de verzendingsnota's en hun nummers. Aan de factuur worden tevens 

de afleveringsbons gehecht welke betrekking hebben op de factuur.  

 

De facturen dienen bij de aannemer toe te komen ten laatste de vijfde werkdag na het einde van de maand waarin de 

leveringen aanvaard werden. Bij gebreke aan naleving van vermelde vereisten behoudt de aannemer zich het recht 

voor de betaling met 2 maanden vertraging uit te voeren ingevolge de veroorzaakte administratieve overlast. De 

facturen zijn betaalbaar 60 dagen einde maand factuurdatum. Het betalen van de facturen betekent nochtans 

geenszins de algehele goedkeuring van de gefactureerde goederen. De aannemer heeft het recht eventuele door de 

leverancier verschuldigde bedragen te compenseren met door de aannemer verschuldigde bedragen. 
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Artikel 11 - Eigendomsoverdracht 

De eigendomsoverdracht vindt plaats op het ogenblik van de aanvaarding van de goederen. 

 

 

Artikel 12 - Maatregelen van rechtswege 

Wanneer de leverancier ernstig aan één van zijn verplichtingen tekort komt, heeft de aannemer het recht de 

overeenkomst te verbreken op kosten van de ingebreke blijvende leverancier, indien deze laatste niet binnen de 24 

uren na verzending per fax, telex of telegram gevolg geeft aan het schrijven waarin hem de tekortkomingen werden 

gesignaleerd, en deze rechtzet. De in gebreke blijvende leverancier kan zijn verweermiddelen binnen vermelde 24 uren 

per fax, telex of telegram laten geworden. Hierin kan de in gebreke blijvende leverancier voorstellen doen om zijn 

tekortkomingen recht te zetten. Na het verstrijken van deze termijn wordt zijn stilzwijgen beschouwd als een erkenning 

van de vastgestelde feiten. 

 

Wanneer de aannemer de overeenkomst verbreekt volgens de hierboven vermelde voorwaarden, dan kan hij de in 

bestelling gegeven leveringen laten voortzetten door een derde en dit op kosten en op risico van de ingebreke blijvende 

leverancier, onverminderd zijn recht op andere schadevergoedingen. 

 

 

Artikel 13- Inbreuk intellectuele en industriële eigendomsrechten 

De leverancier vrijwaart de aannemer in geval van vordering tegen de aannemer gebaseerd op inbreuk op de 

intellectuele of industriële eigendomsrechten van een derde door of naar aanleiding van materialen, werkmethodes, 

procédés, en dergelijke meer, aangewend of geleverd door leverancier in het kader van deze leveringsovereenkomst. 

De leverancier zal in dergelijk geval de aannemer tevens schadeloos stellen voor alle daardoor geleden schade. De 

leverancier zal de aannemer erop wijzen telkens in het kader van leveringsovereenkomst materialen, werkmethodes, 

procédés, en dergelijke meer, worden aangewend waarop een derde intellectuele of industriële eigendomsrechten 

bezit. 

 

 

Artikel 14 - Beëindiging van de overeenkomst 

De aannemer behoudt zich het recht voor deze leveringsovereenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling te 

beëindigen, onverminderd haar recht op schadevergoeding, in geval: - er zich feiten voordoen die wijzen op een 

slechte financiële toestand van de leverancier, zoals zonder beperkend 

te zijn, achterstal bij de sociale zekerheid of de belastingen, geprotesteerde wissels, weigering door leveranciers te 

leveren aan de leverancier, beslag onder derden of op rekeningen. 

- de leverancier het voorwerp uitmaakt, van een procedure tot faillissement, het concordaat, vereffening of van elke 

andere gelijkaardige procedure of, 

- kennelijk onvermogen van de leverancier of, 

- overlijden van de leverancier of, 

- gehele of gedeeltelijke stopzetting van zijn activiteiten of, 

- gehele of gedeeltelijke overname van de leverancier door een derde, fusie of splitsing. 

 

 

Artikel 15  - Verwerking persoonsgegevens  

De aannemer verwerkt de identiteits- en contactgegevens, zoals ontvangen door de leverancier en die betrekking 

hebben op de leverancier zelf en zijn eventuele (sub)leverancier(s), zijn/hun personeel, medewerkers, aangestelden en 

andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het 

beheer van de leveranciers en de boekhouding. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het 

vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de verplichte elektronische 

aanwezigheidsregistratie, de 30bis-aangifte van werken, de aanwezigheidslijst of andere verplichtingen bij 

overheidsopdrachten, enz.) en/of het gerechtvaardigd belang van de aannemer. Voor de elektronische 

aanwezigheidsregistratie worden in voorkomend geval tevens de E-ID- gegevens of het Limosanummer verwerkt.  

De verwerkingsverantwoordelijke is de aannemer. 
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De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor 

zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking.  

 

De leverancier draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens 

die hij aan de aannemer bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan de 

aannemer overmaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van de aannemer en zijn 

personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen. De leverancier bevestigt dat hij deze laatste 

persoonsgegevens uitsluitend zal verwerken in het kader van en met als rechtsgrond de uitvoering van de 

overeenkomst en het vervullen van wettelijke verplichtingen. De leverancier verbindt er zich toe ook zijn eigen 

(sub)leveranciers(s) te verplichten de regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven en hen te 

informeren over hun verplichtingen terzake.  

 

In geval van mogelijke inbreuken in verband met persoonsgegevens (“datalekken” of "databreach"), zal de leverancier 

onmiddellijk en uiterlijk binnen de vijf uren na kennisname de aannemer op de hoogte brengen van de aard van de 

inbreuk, de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk en de maatregelen die voorgesteld of genomen worden om de 

eventuele nadelige gevolgen ervan te beperken.  

 

De leverancier bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over 

zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst de aannemer uitdrukkelijk 

naar de gegevensverwerkingsovereenkomst, zoals terug te vinden op de website van de aannemer.  

De leverancier bevestigt hiervan kennis te hebben genomen van deze gegevensverwerkingsovereenkomst en de inhoud 

ervan te aanvaarden. 

 

Wanneer de leverancier in gebreke blijft de regelgeving inzake verwerking van persoonsgegevens en de op haar van 

toepassing zijnde gegevensverwerkingsovereenkomst na te leven, is de aannemer gerechtigd de nodige maatregelen te 

nemen op kosten van de onderaannemer/leverancier of deze overeenkomst te beëindigen zonder opzeggingstermijn of 

opzeggingsvergoeding. 

 

De leverancier bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over 

zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst de aannemer uitdrukkelijk 

naar de gegevensverwerkingsovereenkomst en de Privacyverklaring, zoals terug te vinden op de website van de 

aannemer. 

 

 

Artikel 16 - Rechtsbevoegdheid 

Ingeval van betwisting tussen partijen zijn enkel de Rechtbanken van Turnhout bevoegd. Het Belgische recht is van 

toepassing. 

 

Groep Van Roey nv ▪ Oostmalsesteenweg 261 ▪ 2310 Rijkevorsel  

T +32 3 340 17 11 ▪ F +32 3 340 18 99 

info@vanroey.pro ▪ www.vanroey.pro  
 

BNP Paribas Fortis BE81 2300 1084 5024 ▪ Belfius Bank BE76 5513 6222 0095 ▪ KBC Bank BE28 4134 5060 0120 

BTW BE 0422.924.651 ▪ RPR Antwerpen, afd. Turnhout 


