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Algemene voorwaarden voor aankoop en levering  

 

1. Algemeen, vorm van rechtsgeldige verklaringen 

1.1 Deze algemene voorwaarden (“AV”) zijn uitsluitend van toepassing op 

bedrijven, i.e. natuurlijke of rechtspersonen die diensten aanbieden bij 

het uitvoeren van hun commerciële of zelfstandige professionele 

activiteiten. 

1.2 Andere algemene voorwaarden van de Leverancier zijn alleen van 

toepassing als en indien ze uitdrukkelijk schriftelijk door BSH zijn 

aanvaard. Het stilzwijgen van BSH met betrekking tot dergelijke andere 

algemene voorwaarden zal niet worden beschouwd als een erkenning 

of instemming, ook niet voor toekomstige contracten. 

1.3 Deze AV vervangen andere algemene voorwaarden, in het bijzonder 

algemene voorwaarden van de Leverancier, ook indien zulke algemene 

voorwaarden stellen dat een aankooporder of oproep wordt beschouwd 

als de onvoorwaardelijke erkenning van de algemene voorwaarden, of 

BSH bestelt/oproept nadat de Leverancier heeft verwezen naar de 

geldigheid van zijn algemene voorwaarden, tenzij BSH uitdrukkelijk 

afstand heeft gedaan van de geldigheid van deze AV. Door de 

orderbevestiging te aanvaarden, doet de Leverancier uitdrukkelijk 

afstand van zijn wettelijk bezwaarrecht dat is afgeleid van de algemene 

of andere voorwaarden van de Leverancier. Rechtsgeldige 

verklaringen van BSH in het kader van de contractuele relatie zijn 

alleen geldig indien ze schriftelijk worden afgelegd, tenzij volgens deze 

AV de tekstvorm voldoende is. Dit heeft geen invloed op het feit dat 

een individuele overeenkomst in om het even welke vorm prevaleert.  

2. Aankooporders 

2.1 Wijzigingen aan en aanpassingen van aankooporders zijn alleen geldig 

in de schriftvorm. De overdracht van aankooporders en oproepen via 

RDT and EDP-uitdraaien, vooral van de ordercentra van BSH, zijn 

geldig zonder handtekening.  

2.2 Indien de Leverancier verzuimt om de aankooporder binnen 14 

kalenderdagen na ontvangst te aanvaarden, kan BSH de order 

annuleren. Aankooporders zullen worden beschouwd als aanvaard 

wanneer de Leverancier er niet schriftelijk of in tekstvorm binnen 5 

kalenderdagen bezwaar tegen maakt, wanneer BSH dit rechtsgevolg 

uitdrukkelijk heeft opgenomen in de aankooporder/opvraging. 

3. Wijziging van het artikel en het voorwerp van het contract 

BSH heeft op elk ogenblik het recht om wijzigingen te vragen aan de 

aankooporder of leveringsvoorwerpen en voorwerpen van het contract 

en de bijbehorende diensten die redelijkerwijs van de Leverancier 

kunnen worden verwacht. De Leverancier zal deze aanvraag van BSH 

onmiddellijk zorgvuldig onderzoeken en BSH informeren over de 

gevolgen van deze wijzigingen op de structuur van het contract (zoals 

deadlines, planning, aanvaardingsvoorwaarden en vergoeding) en zal 

BSH onmiddellijk een offerte bezorgen voor deze wijzigingen tegen 

tarieven die in overeenstemming zijn met de geldende marktprijzen. 

BSH zal de offerte van de Leverancier voor de wijzigingen 

onderzoeken. Alleen wanneer BSH de Leverancier schriftelijk in kennis 

stelt van zijn aanvaarding van de offerte voor de wijzigingen, worden 

deze wijzigingen van kracht.  

4. Levering, risico-overdracht, verpakkingsmateriaal 

4.1 Tenzij anders werd overeengekomen zullen de diensten van de 

Leverancier worden beschouwd als Delivered Duty Unpaid (DAP 

Incoterms 2010) aan de overeengekomen ontvangers inclusief 

verpakking. De Leverancier zal het transportmiddel overeenkomen met 

BSH. De Leverancier zal het artikel lossen op de plaats van levering en 

het in de plaats van levering binnenbrengen. 

4.2 Volgens de overeengekomen DAP Incoterms 2010 zal het risico bij 

levering worden overgedragen. Toch zal het risico in geval van 

leveringen die ook montage- of installatiewerken en andere diensten 

inhouden die moeten worden aanvaard, worden overgedragen bij 

aanvaarding. Indien BSH de aanvaarding nalatig uitstelt, zal voor zulke 

leveringen de datum waarop de leveringsvoorwerpen klaar is voor 

aanvaarding beslissend zijn. 

4.3 Bij levering zal de Leverancier BSH alle documenten (in een Engelse 

versie en een versie in de respectieve plaatselijke taal van het land 

waar de levering zal worden gebruikt door BSH) bezorgen die vereist 

zijn voor de veilige werking van de levering en/of zoals bepaald in de 

respectieve specificaties. 

4.4 Een stipte levering is beslissend voor de ontvangst van de levering bij 

de overeengekomen ontvanger. Een stipte levering inclusief 

montage/installatie en diensten die goedkeuring vereisen, is beslissend 

voor de aanvaarding ervan. Indien BSH de aanvaarding nalatig uitstelt, 

zal voor zulke diensten de datum waarop de levering klaar is voor 

aanvaarding beslissend zijn.  

4.5 Indien vertragingen bij een levering of dienst zijn te verwachten of 

indien de kwaliteit van een levering of dienst niet in overeenstemming 

is met het contract, zal de Leverancier BSH onmiddellijk schriftelijk of in 

tekstvorm informeren waarna deze zijn beslissing doorgeeft. Dit is ook 

van toepassing wanneer de Leverancier niet verantwoordelijk is voor 

de vertragingen bij een levering en/of dienst. De aanvaarding van een 

laattijdige levering/dienst wordt niet beschouwd als een afstand van 

schadevorderingen..  

4.6 Indien dit technisch en logistiek gezien mogelijk is in het kader van de 

zakelijke activiteiten van BSH, zal BSH het verpakkingsmateriaal 

verwijderen en de kosten aan de Leverancier aanrekenen. Anders zal 

de Leverancier de verpakking op regelmatige basis en op eigen kosten 

verzamelen bij BSH en deze behoorlijk verwijderen. 

5. Facturen en betalingen 

5.1 Tenzij anders overeengekomen, gebeuren betalingen na 30 

kalenderdagen netto zonder aftrek van een contantkorting. De 

betalingstermijn begint onmiddellijk na de volledige levering van de 

diensten (en in geval van werken na aanvaarding hiervan door BSH) 

en na ontvangst door BSH van een correct opgestelde factuur. Een 

factuur wordt pas beschouwd als correct opgesteld als ze het 

aankoopordernummer van BSH bevat. 

5.2 Betalingen vormen geen erkenning door BSH dat de levering of 

diensten in overeenstemming zijn met het contract. 

5.3 De Leverancier is zelf verantwoordelijk voor de correcte betaling van 

taksen op alle betalingen door BSH. De vergoeding wordt betaald 

samen met de BTW tegen het juiste tarief indien en voor zover op de 

diensten van de Leverancier BTW  verschuldigd is en de Leverancier 

een correcte factuur opstelt in overeenstemming met de bepalingen 

van  het Belgisch Wetboek van de belasting over de toegevoegde 

waarde  op). Indien wordt vastgesteld dat op de diensten van de 

Leverancier geen BTW is verschuldigd, zal de Leverancier de verkeerd 

aangerekende BTW onmiddellijk terugbetalen aan BSH. 
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6. Garantie 

6.1 De garantieperiode van 24 maanden voor productieonderdelen vangt 

aan bij levering van het BSH-product waarin de productie-onderdelen 

voor de eindklanten zijn geïntegreerd (maar uiterlijk 12 maanden nadat 

het risico overgaat op BSH), en in alle andere gevallen bij de risico-

overdracht in geval van aankoopcontracten en de aanvaarding van de 

dienst in geval van contracten voor werken of leveringen met montage 

en/of installatie. 

6.2 In geval van materiaalgebreken en ondeugdelijke titel zal de 

Leverancier gedurende de hele garantieperiode aansprakelijk en heeft 

BSH het recht om naar eigen goeddunken vervangingen, herstellingen 

of een redelijke prijsverlaging te vragen en in plaats van prestaties een 

schadevergoeding te vragen.  

6.3 In dringende gevallen (bv. om een onderbreking van de productie te 

voorkomen) heeft BSH het recht om de vastgestelde gebreken zelf te 

herstellen op kosten van de Leverancier zonder opgave van een 

deadline. 

6.4 De Leverancier draagt de kosten en het risico van het terugsturen van 

gebrekkige leveringen. De hiervoor genoemde rechten vallen onder de 

wettelijke verjaringstermijnen. 

6.5 De leveringen moeten plaatsvinden in overeenstemming met de 

Europese Richtlijn 2002/95/EC of Richtlijn 2011/65/EU na afloop van 

de omzettingsperiode (“RoHS”) betreffende beperking van het gebruik 

van bepaalde gevaarlĳke stoffen in elektrische en elektronische 

apparatuur en art. 59 (1) en art. 33 van Verordening (EC) nr. 

1907/2006 (“REACH”). Verder moeten gevaarlijke stoffen worden 

gespecificeerd en moet hun conformiteit aan BSH worden bevestigd 

met de BSH Declaration List of in een andere, door BSH opgegeven 

vorm (http://www.bsh-group.de/index.php?page=1144).  

6.6 Verder garandeert de Leverancier de conformiteit van de levering met 

de essentiële vereisten en beoordelingsprocedures zoals bepaald in de 

regelgeving van de Europese Gemeenschap voor het 

leveringsvoorwerp. Het bewijs hiervan moet volgens de Belgische wet 

voor productveiligheid of de Europese Machinerichtlijn worden 

gecertificeerd met een schriftelijke EC-conformiteitsverklaring of 

verklaring van de fabrikant (afhankelijk van het type applicatie) in het 

Nederlands/Frans en met een CE-markering op het leveringsvoorwerp. 

7. Inspectie van inkomende goederen 

7.1 BSH zal de levering onmiddellijk na ontvangst inspecteren en de 

bestelde hoeveelheid en het bestelde type controleren en nagaan of er 

zichtbare transportschade of zichtbare defecten zijn. BSH moet de 

Leverancier binnen twee weken na ontvangst van de levering/dienst in 

kennis stellen van eventuele zichtbare gebreken, en van verborgen 

gebreken onmiddellijk na hun ontdekking. 

7.2 Indien na een gebrekkige levering een hoger controleniveau voor 

inkomende goederen vereist is dan gebruikelijk op het vlak van 

gebreken, kwaliteit of afwijkingen van de overeengekomen 

eigenschappen, zal de Leverancier hiervan de kosten dragen. 

8. Eigendomsrechten 

8.1 De Leverancier garandeert dat de levering vrij is van rechten van 

derden. De Leverancier zal BSH in het bijzonder vergoeden tegenover 

derdenvorderingen wegens inbreuken op eigendomsrechten. 

8.2 Indien BSH of haar klanten verhinderd wordt (worden) om te 

produceren en/of leveren door inbreuken op een eigendomsrecht, zal 

de Leverancier de door BSH opgelopen schade vergoeden en, naar 

goeddunken van BSH, ofwel een licentie van de houder van het 

eigendomsrecht krijgen, ofwel de geleverde goederen terugnemen. 

9. Opensourcesoftware 

9.1 De Leverancier verbindt zich ertoe dat zijn diensten alleen vrije en 

opensourcesoftware (FOSS) omvatten, waarvan BSH het gebruik 

schriftelijk eerder heeft vrijgegeven. 

9.2 Vrije en opensourcesoftware (“FOSSˮ) is software die door de juiste 

eigenaar zonder royalty’s ter beschikking wordt gesteld van gebruikers 

die het recht hebben deze te verwerken en/of verspreiden op basis van 

een licentie of andere contractuele overeenkomst.  

9.3 Wanneer de Leverancier vrijgegeven FOSS gebruikt, moet de 

Leverancier, ongeacht zijn verplichting de licentievoorwaarden na te 

leven, BSH een lijst bezorgen van alle gebruikte FOSS-componenten, 

met vermelding van de gebruikte licentie, een kopie van de volledige 

licentietekst en de bestaande informatie en kennisgevingen inzake 

auteursrechten, alsook de respectieve broncode van de FOSS-

componenten beschikbaar stellen. 

10. Productaansprakelijkheid 

10.1 In geval derden op basis van zulke gebreken in Producten, die toe te 

schrijven zijn aan de geleverde Producten of op basis van andere 

handelingen of weglatingen die toe te schrijven zijn aan de Leverancier 

claims indien tegen BSH wegens inbreuken op nationale of 

internationale wetten inzake productaansprakelijkheid, zal de 

Leverancier BSH schadeloos stellen en vergoeden voor zulke 

vorderingen en aan BSH alle kosten vergoeden die ze in verband 

daarmee heeft opgelopen, op voorwaarde dat de gevorderde schade 

het gevolg is van de verantwoordelijkheid, het domein of de organisatie 

van de Leverancier en de Leverancier in de externe relatie zelf 

aansprakelijk is tegenover de eiser. De Leverancier zal BSH vergoeden 

voor alle kosten die ze heft opgelopen in verband met de verdediging 

tegen ongerechtvaardigde vorderingen door derden, op voorwaarde 

dat de gevorderde schade het gevolg is van de verantwoordelijkheid, 

het domein of de organisatie van de Leverancier. 

10.2 De Leverancier zal BSH vergoeden voor alle kosten die ze heeft 

opgelopen in verband met terugroepacties of andere maatregelen 

inzake productveiligheid (bv. waarschuwingen, vervangingen, 

productwijzigingen of revisies) die redelijk zijn voor het vermijden van 

potentiële schade, op voorwaarde dat deze potentiële schade het 

gevolg is van de verantwoordelijkheid, het domein of de organisatie 

van de Leverancier. BSH zal de Leverancier, indien mogelijk en 

redelijk, informeren over het type en de omvang van dergelijke 

terugroepacties of andere veiligheidsmaatregelen en de Leverancier de 

mogelijkheid geven hier commentaar bij te geven. Bijkomende 

vorderingen van BSH blijven onverminderd van kracht. 

11. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en 

productaansprakelijkheidsverzekering 

De Leverancier verbindt zich er voor de duur van de contractuele 

relatie toe om een gepaste bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en 

productaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en te behouden tot 

ten vroegste 5 jaar na afloop van het contract. 

12. Leveringen 

BSH behoudt de titel op aan haar geleverde stoffen of onderdelen. 

Deze mogen alleen worden gebruikt voor hun bedoeld gebruik. Zulke 

stoffen en onderdelen zullen respectievelijk alleen worden verwerkt en 

gemonteerd voor BSH. BSH wordt mede-eigenaar van de producten 

die zijn vervaardigd met haar stoffen en onderdelen in de verhouding 

van de waarde van de leveringen tot de waarde van het product in zijn 

geheel dat de Leverancier voor BSH veilig zal bewaren. In geval van 

waardevermindering of verlies, is de Leverancier een vergoeding 

verschuldigd. 
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13. Hulpmiddelen, matrijzen, monsters enz. 

Door BSH ter beschikking gestelde hulpmiddelen, matrijzen, monsters, 

modellen, profielen, tekeningen, testspecificaties, standaard 

specificatiebladen, illustraties en meters alsook voorwerpen die op 

basis hiervan werden vervaardigd, mogen zonder de voorafgaande 

schriftelijke toestemming van BSH niet worden doorgegeven aan 

derden, noch worden gebruikt voor andere dan de contractuele 

doeleinden. Ze moeten worden beschermd tegen inspectie en gebruik 

door onbevoegden. Onverminderd bijkomende rechten, kan BSH hun 

overdracht vragen, in het bijzonder wanneer de Leverancier deze 

verplichtingen schendt.  

14. Geheimhouding, teruggave van documenten 

14.1 De Leverancier zal het afsluiten en de resultaten van het contract, de 

bedrijfstransacties, de knowhow en ervaring met het leveren van de 

diensten die hij heeft verworven van en over BSH of andere informatie 

(“Informatie”) die hij heeft verkregen in het kader van de zakelijke 

relatie als geheim behandelen tegenover onbevoegde derden zolang 

en indien deze gegevens niet op wettige wijze tot het openbare domein 

behoren, tenzij een wettelijke of officiële verplichting om deze 

gegevens vrij te geven bestaat of BSH er in individuele gevallen 

schriftelijk mee heeft ingestemd dat de informatie wordt doorgegeven. 

De Leverancier zal deze gegevens alleen gebruiken voor de 

doeleinden die vereist zijn om de diensten te leveren. Deze 

geheimhoudingsverplichting zal nog 3 jaar na afloop van de 

contractuele relatie blijven bestaan. 

14.2 De Leverancier verbindt zich ertoe om alle eigendom van BSH of 

Aangesloten Bedrijven die hij in zijn bezit heeft, in het bijzonder sticks, 

bestanden, elektronische gegevens en andere documenten met 

betrekking tot de zakelijke activiteiten van BSH of Aangesloten 

Bedrijven op zulke wijze beveiligen dat ze niet in handen kunnen vallen 

van onbevoegde derden. Alle documenten moeten op eerste verzoek 

en uiterlijk na afloop van de contractuele relatie aan BSH worden 

bezorgd of vernietigd. In geval van de verzending van gegevens door 

BSH naar de Leverancier, heeft BSH ook het recht om de Leverancier 

een verklaring te bezorgen om de boeteclausule ten voordele van BSH 

stop te zetten en te beëindigen. 

15. Buitenlandse handel 

De Leverancier is verplicht om BSH schriftelijk te informeren over 

vergunningsvereisten met betrekking tot de (hernieuwde) export van de 

producten in overeenstemming met nationale, Europese, Amerikaanse 

export- en douaneregels die van toepassing zijn op de contractuele 

relatie, en over de export- en douaneregels in het land van oorsprong 

van de producten. Hiervoor zal de Leverancier BSH alle vereiste 

informatie bezorgen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: (i) alle 

respectieve exportnummers; (ii) het Export Control Classification 

Number (ECCN) van de Amerikaanse Commerce Control List als de 

producten onder de Amerikaanse Export Control Administration 

Regulations vallen; (iii) het douanetariefnummer volgens de huidige 

goederenclassificatie van de statistieken van buitenlandse handel en 

de HS Code (geharmoniseerd systeem); (iv) een verklaring van 

oorsprong (niet-preferentiële oorsprong) van elk product ; (v) de 

verklaring van de Leverancier inzake de preferentiële oorsprong voor 

leveranciers van de Europese Unie (indien gevraagd door BSH); (vi) 

preferentiecertificaten voor niet-Europese leveranciers (indien gevraag 

door BSH). Op vraag van BSH is de Leverancier verplicht om alle 

andere gegevens over buitenlandse handel met betrekking tot de 

producten te bezorgen, die volgens het contract moeten worden 

bezorgd en hun componenten en BSH onmiddellijk schriftelijk te 

informeren (voor levering van de betreffende producten) van eventuele 

wijzigingen aan bovenstaande gegevens. 

16. Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

De Leverancier verbindt zich ertoe de wetten van het (de) respectieve 

geldende rechtssysteem(en) na te leven, geen enkele vorm van 

corruptie en omkoping te tolereren, de fundamentele rechten van zijn 

werknemers te respecteren en kinder- en dwangarbeid te verbieden. 

De Leverancier zal verder de aansprakelijkheid aanvaarden voor de 

gezondheid en veiligheid van zijn werknemers op de werkplaats, een 

eerlijk loon en redelijke werkuren aanbieden, de milieuwetgeving 

naleven en al het mogelijke doen opdat ook zijn eigen leveranciers 

deze principes zouden naleven. 

17. Reserveonderdelen voor verouderde productievereisten 

17.1 De Leverancier verbindt zich ertoe om BSH, ook na afloop van de 

serieproductie van de eindproducten van BSH die zijn geproduceerd 

met de levering (“EOP”), gedurende minstens 7 jaar tegen de 

marktprijs reserveonderdelen te bezorgen voor een gemiddelde 

levensduur van de respectieve levering, en in geval van 

productiecomponenten reserveonderdelen of leveringsvoorwerpen als 

reserveproducten/-onderdelen. De levering van dergelijke 

reserveonderdelen valt ook onder de bepalingen van deze algemene 

voorwaarden.  

17.2 BSH heeft het recht om, binnen een periode van 6 maanden na EOP, 

reserveonderdelen te leveren aan BSH voor de onderliggende 

leveringsvoorwerpen zoals bepaald in de algemene voorwaarden van 

de seriële levering (“Tussentijdse Dekking”). BSH zal voor na afloop 

van de periode van 7 jaar zelf dekking zoeken. 

17.3 Reserveonderdelen kunnen met de toestemming van BSH ook worden 

geleverd van de huidige productie. Deze toestemming wordt enkel 

gegeven als er geen extra kosten ontstaan voor BSH en er geen 

kwaliteitsverlies plaatsvindt. 

17.4 Reserveonderdelen dienen na EOP te worden geleverd aan erkende 

onderdelenmagazijnen.  

18. Overmacht 

Bij overmacht, operationele onderbrekingen waarvoor BSH niet 

verantwoordelijk is, onrust en andere onvermijdelijke gebeurtenissen 

heeft BSH, onverminderd haar andere rechten, het recht om het 

contract volledig of gedeeltelijk te verbreken op voorwaarde dat deze 

gebeurtenissen onredelijk lang blijven aanhouden (langer dan 4 weken) 

en leiden tot een substantiële vermindering van de vereisten van BSH 

en stelt BSH de Leverancier onmiddellijk in kennis van deze hindernis. 

19. Overdracht 

De Leverancier heeft het recht vorderingen en andere rechten alleen 

over ter dragen met de voorafgaande toestemming van BSH..  

20. Bevoegde rechtbanken, toepasselijk recht 

20.1 Indien de Leverancier een algemene handelaar is zijn alleen de 

rechtbanken van  Brussel (België) bevoegd voor geschillen als gevolg 

van of in verband met onderhavig document. 

20.2 De contractuele relatie valt uitsluitend onder de wetten van België 

waarbij het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten 

betreffende roerende zaken (CISG) wordt uitgesloten. 

 


