
DE ZEEMAN PRO NV – ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN 

1. Toepasselijkheid algemene aankoop-
voorwaarden 
 
1.1  Elke leverancier die ten gunste van De 
Zeeman Pro NV (hierna “De Zeeman”) goederen 
of diensten levert, of werken uitvoert, aanvaardt 
de toepassing van deze aankoopvoorwaarden, 
met uitsluiting van zijn standaardvoorwaarden. De 
levering of uitvoering bewijst deze aanvaarding 
zonder voorbehoud. 
 
1.2  In geval van tegenstrijdigheden primeren 
achtereenvolgens: de bestelling, deze 
aankoopvoorwaarden, de offerteaanvraag en de 
offerte. 

 
1.3  Geen andere bepalingen en voorwaarden 
waarnaar verwezen wordt in de offertes van de 
leveranciers of zijn vertegenwoordigers, de 
briefwisseling, de verkoopsvoorwaarden of andere 
documenten van de leverancier zijn toepasselijk, 
zelfs indien deze niet uitdrukkelijk werden 
afgewezen door De Zeeman. 

 
1.4  Indien enige bepaling van de offerte of van 
deze aankoopvoorwaarden op definitieve wijze 
ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden onder 
enig toepasselijk recht, zal dit de geldigheid of 
afdwingbaarheid van de andere bepalingen niet 
beïnvloeden. Enige ongeldigheid of 
onafdwingbaarheid onder een bepaald recht, zal 
de geldigheid of afdwingbaarheid van dergelijke 
bepalingen onder een ander recht niet 
beïnvloeden. De ongeldige of onafwingbare 
voorwaarde of bepaling zal geacht worden 
vervangen te zijn door een voorwaarde of 
bepaling die geldig en afdwingbaar is en die de 
bedoeling van de ongeldige of onafdwingbare 
voorwaarde of bepaling het best benadert. 

 
2. Offerteaanvragen, offertes en bestellingen 
 
2.1  Alle door De Zeeman gedane 
offerteaanvragen zijn vrijblijvend, 
niettegenstaande enig andersluidend beding. 
 
2.2  Offertes gedaan door leveranciers hebben 
een minimale geldigheidsduur van 3 maanden. Zij 
moeten definitief, precies en volledig zijn en 
moeten alles omvatten wat vereist is voor de 
volledige en bedrijfsklare levering van de 
aangeboden goederen, diensten of werken. De 
offerte is kosteloos voor De Zeeman. 
 
2.3  Bestellingen kunnen enkel schriftelijk 
geplaatst worden. 

 
3. Levering 

3.1 De uiterste leverdatum vermeld op de 
bestelbon is strikt toepasselijk en heeft een 
dwingend karakter voor de leverancier behoudens 
toepassing van artikel 11 (overmacht). Indien De 
Zeeman op de aangeduide datum niet in bezit 
gesteld werd van de bestelde goederen en / of de 
diensten nog niet werden uitgevoerd, is zij 
gerechtigd om onmiddellijk van de overeenkomst 
af te zien, zonder enige verbrekingsvergoeding 
ten aanzien van de leverancier; in dat geval is de 
leverancier gehouden alle door De Zeeman 
hierdoor geleden schade te vergoeden. 

3.2 De Zeeman kan niet worden verplicht een 
gedeeltelijke levering te aanvaarden, tenzij 
uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst. 

3.3 Als leveringsplaats geldt de plaats vermeld op 
de bestelbon. Werd geen bepaalde plaats 
voorzien dan kan de levering slechts geldig 
geschieden op de maatschappelijke zetel van De 
Zeeman. 

3.4 Elke rechtsgeldige levering van goederen zal 
het voorwerp uitmaken van een gedateerde 
verzendnota die volgende vermeldingen zal 
dragen: 

- nummer en datum van De Zeeman´s 
bestelling evenals zijn referenties; 
- het aantal geleverde stuks, het gewicht en 
de beschrijving van de bestelde artikelen; 
- het aantal stuks per pak of colli; 
- de vermelding “gedeeltelijke levering” indien 
de bestelling niet volledig uitgevoerd is; 
- de vermelding “saldo” bij de laatste 
gedeeltelijke levering; 
- de levertijd van backorders. 
 

3.5 Ondertekening van een leveringsbon of 
gelijkaardig document houdt geen aanvaarding in 
van de algemene voorwaarden van de 
leverancier. 
 

4. Prijzen 
 

4.1  Behoudens uitdrukkelijk tegenstrijdig beding 
omvat de overeengekomen prijs alle kosten, met 
inbegrip van transportkosten, tot en met levering 
(voor uitrustingsgoederen: tot en met plaatsing op 
de aangeduide plaats, evenals de levering der 
nodige hulpmiddelen en/of aangepaste 
werktuigen met het oog op een functioneel 
gebruik en onderhoud). 

 
4.2  Indien, wegens enige handeling of verzuim 
van de leverancier, BTW niet correct werd 
geheven of vrijgesteld, zal de leverancier hiervoor 
ten volle aansprakelijk zijn. In dit verband zal de 
leverancier De Zeeman vrijwaren tegen alle 
daarmee verbonden vorderingen van derden. 
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4.3  Prijswijzigingen kunnen slechts toegepast 
worden mits uitdrukkelijke en voorafgaande 
schriftelijke instemming van De Zeeman. 

 
5. Facturatie 

 
5.1  Facturen dienen afzonderlijk aan De Zeeman 
te worden opgestuurd. Er mogen slechts 
leveringen op voorkomen die betrekking hebben 
op één en dezelfde bestelbon. 

 
5.2  Indien een factuur deze gegevens niet bevat, 
behoudt De Zeeman zich het recht voor deze aan 
de leverancier terug te zenden. De onder artikel 8 
vermelde betalingstermijn gaat dan slechts in op 
het moment dat de factuur die wél aan de 
hierboven vermelde specificaties beantwoordt, 
wordt ontvangen. 

 
5.3  De factuur dient de referentie van de 
bestelling over te nemen en moet gezonden 
worden aan (tenzij anders gevraagd door De 
Zeeman): 

 
 De Zeeman Pro NV 
 Wayenborgstraat 1-2 
 B-2800 Mechelen 
 BTW BE 0452.343.563 
 
6. Waarborg  

6.1  De leverancier waarborgt dat de goederen 
gebruiksklaar zijn en vrij van zichtbare en 
verborgen gebreken. Hij waarborgt dat alle 
wettelijk verplichte documenten die bij de levering 
van de goederen of diensten horen, steeds 
meegeleverd worden. Hij verklaart dat de 
goederen en/of diensten stroken met wat in de 
overeenkomst is bepaald, met de normale eisen 
van bruikbaarheid (capaciteit), betrouwbaarheid 
en levensduur (storingsvrij functioneren), met de 
wettelijke normen en/of reglementen voor 
kwaliteit, veiligheid, milieu en hygiëne en met de 
catalogi, advertenties en publiciteit hieromtrent 
gevoerd. Elke niet-overeenstemming met deze 
gegevens wordt hierna “gebrek” genoemd. 

6.2 De leverancier en zijn onderleveranciers 
garanderen dat wisselstukken gedurende de 
technische levensduur van de goederen kunnen 
worden geleverd.  

6.3 Zijn de goederen of diensten aangetast door 
een gebrek, dan heeft De Zeeman de keuze 
tussen de vervanging ervan door anderen van 
dezelfde soort en type, de terugbetaling van het 
geheel dan wel een deel van de prijs evenredig 
met de tekortkoming en de ontbinding van de 
overeenkomst. In al deze gevallen heeft De 
Zeeman recht op vergoeding van alle door het 
gebrek veroorzaakte schade, inbegrepen 

valutaverliezen, renteverlies, saneringskosten, 
winstderving en gebruiksderving. 

6.4 Ondertekening van een leveringsbon of 
gelijkaardig document kan geen enkele 
aanvaarding noch enige erkenning betreffende de 
staat van de goederen inhouden. Evenmin kan 
hieruit een aanvaarding van enig zichtbaar gebrek 
worden afgeleid. 

 
7. Aansprakelijkheid 

7.1  De leverancier is gehouden tot vergoeding 
van elke schade die naar aanleiding of ter 
gelegenheid van de uitvoering van de bestelling 
wordt veroorzaakt door hemzelf of zijn 
aangestelden, of door zijn uitvoeringsagenten of 
hun aangestelden. 

7.2 De leverancier vrijwaart De Zeeman tegen alle 
aanspraken van derden voor, onder meer maar 
niet uitsluitend, schade aangebracht door het 
eindproduct dewelke te wijten is aan een gebrek 
in de door de leverancier aan De Zeeman 
verkochte goederen. 

7.3 De Zeeman is niet aansprakelijk voor verlies 
of beschadiging van toestellen, voorwerpen of 
materialen van de leverancier. 

 
8. Betaling 

8.1 De prijs, zoals bepaald in artikel 4, dient door 
De Zeeman betaald te worden op 30 dagen einde 
maand na rechtsgeldige levering en ontvangst 
van de noodzakelijke documenten. Als 
betalingsdatum geldt de dag van de opdracht tot 
betaling aan de financiële instelling. 

8.2 De Zeeman behoudt zich het recht voor te 
betalen op de wijze die zij verkiest. Disconto, 
bankkosten, taksen en heffingen, ongeacht hun 
aard, zijn ten laste van de leverancier. 
 
8.3 Wanneer de levering onjuist of gebrekkig is, 
wordt de betalingstermijn van rechtswege 
verlengd tot de volledige uitvoering of de 
aanvaarding van een schadevergoeding. 
Betalingsvertraging om deze reden kan nooit 
aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van om 
het even welke intrest of vergoeding. 

8.4 Bij niet-betaling binnen 30 dagen zonder 
geldige reden, kan enkel intrest in meerdering 
gebracht worden vanaf de toezending van een 
aangetekende aanmaning door de leverancier. 
Deze intrest zal worden bepaald op basis van de 
volgende rentevoet: het op de datum van de 
ingebrekestelling geldend interbancair tarief met 
een looptijd van drie maanden (EURIBOR-tarief) 
met een toevoeging van 2%. De leverancier is niet 
gerechtigd enig schadebeding of enige 
invorderingskost in rekening te brengen. 
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9. Eigendom en risico 

9.1 Vanaf het ogenblik dat deze overeenkomst 
definitief is, wordt De Zeeman eigenaar van de 
verkochte goederen.  

9.2 Zolang de goederen en diensten niet zijn 
geleverd, valt elk risico wegens verlies of 
beschadiging, door om het even welke oorzaak, 
ten laste van de leverancier. De kosten van en de 
controle op de instandhouding van de goederen 
zijn ten laste van de leverancier. 

9.3 Het transport van de goederen gebeurt steeds 
op risico van de leverancier. Behoudens 
andersluidende overeenkomst gebeurt ieder 
transport met toepassing van de DDP Incoterm  
(Delivered Duty Paid) (in overeenstemming met 
de laatste versie van de Incoterms zoals 
vastgelegd door de Internationale Kamer van 
Koophandel) op de maatschappelijke zetel van De 
Zeeman. 

 
10.  Beëindiging 

10.1 Indien de leverancier één of meer van zijn 
verplichtingen niet nakomt, in geval van 
faillissement, onbekwaamverklaring, liquidatie of 
ontbinding, overlijden, staking van betaling, 
aanvraag tot uitstel van betaling,  gehele of 
gedeeltelijke inbeslagname van vermogen, 
opening van de procedure tot gerechtelijke 
reorganisatie of enige andere gebeurtenis waaruit 
de financiële moeilijkheden van de leverancier 
blijken, heeft De Zeeman het recht om de  
overeenkomst met de leverancier - al dan niet 
gedeeltelijk uitgevoerd - als van rechtswege 
beëindigd te beschouwen door het zich enkel 
voordoen van één der hierboven opgesomde 
gebeurtenissen, evenals om reeds overgedragen 
fondsen terug te vorderen, onverminderd haar 
recht op vergoeding van kosten, schade en 
intrest. 

10.2 De Zeeman kan de overeenkomst te allen 
tijde eenzijdig verbreken, mits zij de leverancier 
schadeloos stelt voor hetgeen reeds geleverd of 
uitgevoerd werd, en voor de redelijke 
annuleringskosten die de leverancier bewijst. 
Gederfde winst wordt niet vergoed. 

 
11.  Overmacht 

Binnen de 2 dagen na het optreden van 
overmacht (“overmacht” betekent alle feiten en 
omstandigheden buiten de controle van de 
partijen, hieronder begrepen oorlog, terroristische 
aanslag, natuurrampen, staking of lock-out, brand, 
overstroming, overheidsbeperkingen en/of acties 
zoals onteigening, embargo of verbod op invoer 
en uitvoer, tekort aan transportmiddelen, 

algemene schaarste van grondstoffen of 
goederen en beperkingen op het energiegebruik) 
die de levering of tijdige levering onmogelijk 
maken, dient de ene partij de andere hiervan 
schriftelijk te verwittigen. In dit geval heeft De 
Zeeman de keuze om de overeenkomst als 
beëindigd te beschouwen en terugbetaling te 
vragen van alle reeds betaalde gelden of om een 
uitstel van levering toe te staan. 

 
12.  Toepasselijk recht – geschillenbeslechting 
 
12.1 Op deze aankoopvoorwaarden is het 
Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van 
het VN-verdrag inzake internationale 
koopovereenkomsten van roerende zaken 
(Weens Koopverdrag), getekend te Wenen op 11 
april 1980. 
 
12.2 In geval van betwisting zijn enkel de 
rechtbanken van Mechelen (België) bevoegd.  

  


