Algemene Aankoopvoorwaarden ESV EURIDICE
Algemeen
Artikel 1
Deze Algemene Aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op
door het ESV EURIDICE gesloten koopovereenkomsten,
behoudens andere bepalingen vermeld op de bestelbon en/of
het contract.
Artikel 2
De Algemene Aankoopvoorwaarden van het ESV EURIDICE
primeren alle verkoopvoorwaarden van de leverancier, tenzij
schriftelijk afwijkende voorwaarden zijn overeengekomen.
Artikel 3
De Belgische en Europese wetgeving op de
Overheidsopdrachten is van toepassing.

Artikel 11
Iedere levering moet vergezeld zijn van een borderel waarop de
aard van de zending, de hoeveelheid en het ESV EURIDICEbestelnummer vermeld staan.
Artikel 12
Laattijdige levering of onvoldoende identificatie van de levering
kunnen aanleiding geven hetzij tot opschorting van de betaling
tot voldaan is aan de voorwaarden, hetzij tot weigering of
terugzending van dergelijke levering, op risico en kosten van de
leverancier.

Aanvaarding van de bestelling

Artikel 13
In geval van afkeuring zal het ESV EURIDICE de leverancier
hiervan in kennis stellen en zo nodig de goederen op kosten van
de leverancier terugzenden, zonder schadevergoeding uit dien
hoofde.

Artikel 4
De leverancier kan de bestelling weigeren door deze laatste
binnen de acht dagen na ontvangst aan het ESV EURIDICE terug
te sturen. Indien de leverancier de bestelbon binnen de gestelde
periode niet heeft teruggestuurd, wordt hij geacht in te
stemmen met de bestelling en al de voorwaarden.
Prijzen
Artikel 5
Behoudens andersluidende bepaling zijn alle prijzen inclusief
kosten van vervoer, verzending, verpakking, inklaring en andere,
maar exclusief BTW.
Artikel 6
Behoudens andersluidende bepaling, zijn de overeengekomen
prijzen vast en niet voor herziening vatbaar.
Artikel 7
De betaling gebeurt in de valuta zoals vermeld op de bestelbon.
De prijs is niet vatbaar voor koersschommelingen.
Overdracht van rechten en verplichtingen aan derden.
Artikel 8
Het vervoer uitgezonderd mag de leverancier zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van het ESV EURIDICE
zijn uit de bestelling voortvloeiende rechten en/of
verplichtingen geheel noch gedeeltelijk overdragen aan derden.
Artikel 9
In ieder geval, ook al gaat het ESV EURIDICE akkoord met
dergelijke overdracht aan derden, blijft de solidaire
gehoudenheid van de leverancier ten aanzien van het ESV
EURIDICE onverkort gelden.
Levering
Artikel 10
Behalve in geval van bijzondere bepalingen vermeld op de
bestelbon, moeten alle goederen geleverd worden op het
volgende adres:
ESV EURIDICE
c/o SCK•CEN
Boeretang 200
B - 2400 MOL
op een werkdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Aanvaarding van de levering (goedkeuring)

Factuur en betaling
Artikel 14
De factuur dient met verwijzing naar het ESV-EURIDICEbestelnummer te worden gezonden aan het volgende adres:
ESV EURIDICE
c/o SCK•CEN
Boeretang 200
BE - 2400 MOL
Artikel 15
De betaling geschiedt binnen dertig dagen na de maand van
ontvangst van de factuur, op voorwaarde dat de levering
aanvaard is.
Artikel 16
Alle facturen worden betaald via overschrijving op de door de
leverancier vermelde post- of bankrekening.
Diverse bepalingen
Artikel 17
In geval er een conflict bestaat tussen deze Algemene
Aankoopvoorwaarden en bijzondere voorwaarden vermeld op
voorzijde van de bestelbon, dan hebben laatstgenoemde
bijzondere voorwaarden prioriteit op deze Algemene
Aankoopvoorwaarden
Toepasselijk recht
Artikel 18
Het Belgische recht is van toepassing en de Rechtbanken van
Turnhout zijn uitsluitend bevoegd inzake de interpretatie en de
beslechting van eventuele geschillen die uit deze bestelling
voort¬sprui

