
ALGEMENE	AANKOOPVOORWAARDEN	
	
ARTIKEL	1.	ALGEMEEN	
1.1. Deze	 algemene	 aankoopvoorwaarden	 zijn	 van	

toepassing	 op	 alle	 aankopen	 en	 bestellingen	 van	
goederen	 en	 diensten	 door	 GCM,	 behoudens	
andersluidende	 schriftelijke	overeenkomst	 tussen	
partijen.	

1.2. Door	 het	 aanvaarden	 van	 de	 bestelling	 gedaan	
door	 GCM	 verklaart	 de	 leverancier	 zich	 akkoord	
met	 deze	 algemene	 aankoopvoorwaarden	 en	
verzaakt	hij	aan	elke	toepassing	van	de	bepalingen	
van	 zijn	 algemene	 of	 bijzondere	 voorwaarden	 en	
dit	 onafhankelijk	 van	 het	 tijdstip	 waarop	 ze	 zijn	
meegedeeld.	

ARTIKEL	2.	AANVAARDING	VAN	DE	BESTELLING	
2.1. Een	 bestelling	 geplaatst	 door	 GCM	 is	 pas	 geldig	

wanneer	 GCM	 een	 ondertekende	 bestelbon	
verstuurde	 naar	 de	 leverancier	 met	 daarop	 het	
betreffende	ordernummer.		

2.2. Behoudens	andersluidende	termijn	vermeld	 in	de	
bestelbon,	 blijft	 de	 bestelling	 van	 GCM	 geldig	
gedurende	een	termijn	van	10	werkdagen	volgend	
op	de	datum	van	de	verzending	ervan.	Gedurende	
deze	 termijn	 van	 10	 werkdagen,	 kan	 GCM	 de	
bestelling	intrekken	zonder	dat	dit	enige	aanleiding	
kan	geven	tot	schadevergoeding	of	facturatie	van	
welke	aard	ook.	

2.3. De	 leverancier	 dient	 de	 bestelling	 van	 GCM	 te	
aanvaarden	binnen	de	10	werkdagen	na	ontvangst	
van	 de	 door	 GCM	 verzonden	 bestelbon.	 De	
bestelling	 wordt	 geacht	 stilzwijgend	 te	 zijn	
aanvaard	 door	 de	 leverancier,	 indien	 hij,	 met	

toestemming	 van	 GCM,	 overgaat	 tot	 fabricatie	
en/of	levering	van	de	goederen	of	diensten.	

ARTIKEL	3.	LEVERING		
3.1. De	levering	geschiedt	"Delivered	Duty	Paid	(DDP)”	

(Incoterms	 2010)	 op	 de	 plaats	 zoals	
overeengekomen	 op	 de	 bestelbon,	 tenzij	 anders	
overeengekomen.	

3.2. De	 leveringstermijn,	 zoals	 vermeld	 op	 de	
bestelbon,	is	bindend	voor	de	leverancier.	

3.3. Ingeval	 van	 vertraging	 in	 de	 levering	 zal	 de	
leverancier	van	rechtswege	een	schadevergoeding	
verschuldigd	 zijn	 van	 2%	 van	 de	 totale	 koopprijs	
van	de	goederen	per	(begonnen)	week	vertraging	
zonder	 dat	 hiervoor	 een	 voorafgaande	
ingebrekestelling	 vereist	 is	 en	 onverminderd	 het	
recht	van	GCM	om	een	hogere	schade	te	bewijzen.	
GCM	heeft	 het	 recht	 de	 totale	 schadevergoeding	
voor	vertraging	in	de	levering	te	compenseren	met	
de	nog	te	betalen	koopprijs.		
Ingeval	 van	 vertraging	 in	 de	 levering,	 heeft	 GCM	
tevens	 het	 recht	 om	 de	 overeenkomst	 zonder	
rechterlijke	 tussenkomst	en	zonder	voorafgaande	
ingebrekestelling	 te	ontbinden.	 In	dat	geval	heeft	
GCM	 minstens	 recht	 op	 terugbetaling	 van	 alle	
reeds	door	haar	betaalde	bedragen.	

3.4. De	 leverancier	 zal	 GCM	 vrijwaren	 voor	 alle	
aanspraken	en	schade	van	en	aan	een	derde	met	
betrekking	 tot	 de	 vertraging	 in	 de	 levering	 (met	
inbegrip	 van	 alle	 kosten	 die	 voortvloeien	 uit	 een	
juridische	procedure).		

ARTIKEL	4.	EIGENDOMSOVERDRACHT		
4.1. De	eigendom	van	de	aangekochte	goederen	wordt	

overgedragen	van	de	 leverancier	naar	GCM	na	 in	
ontvangst	name	van	de	geleverde	goederen	door	

GCM.	Ingeval	betaling	plaatsvindt	vóór	de	levering,	
geschiedt	de	eigendomsoverdracht	op	het	ogenblik	
van	 de	 betaling.	 Ingeval	 de	 betaling	 in	 schijven	
gebeurt	 en	 deze	 reeds	 (geheel	 of	 gedeeltelijk)	
plaatsvindt	 vóór	 de	 levering,	 geschiedt	 de	
eigendomsoverdracht	 op	 het	 ogenblik	 van	 de	
betaling	van	de	eerste	schijf.		

4.2. Het	 risico	 op	 verlies	 blijft	 in	 ieder	 geval	 bij	 de	
leverancier	tot	op	het	ogenblik	van	levering.		

4.3. De	eigendomsoverdracht	op	zich	kan	in	geen	geval	
aanzien	worden	als	een	(voorlopige	of	definitieve)	
aanvaarding	 van	 de	 geleverde	 goederen	 en	 het	
recht	 ontnemen	 aan	 GCM	 om	 een	 klacht	 of	
opmerking	 in	 te	 dienen	 wegens	 zichtbare	 of	
verborgen	gebreken	

ARTIKEL	 5.	 IN	 ONTVANGST	 NAME	 VAN	 DE	 GELEVERDE	
GOEDEREN		
5.1. Alle	geleverde	goederen	moeten	vergezeld	zijn	van	

een	 verzendingsnota	 met	 vermelding	 van	 de	
volledige	 naam	 en	 adres	 van	 de	 leverancier,	 het	
nummer	van	de	bestelbon,	de	beschrijving	van	de	
goederen,	 de	 geleverde	 hoeveelheid	 en	 alle	
keurmerken	 vereist	 door	 de	 Belgische,	 Europese,	
of	andere	toepasselijke	wet-	of	regelgeving.	

5.2. Alle	geleverde	goederen	dienen	te	voldoen	aan	de	
beschrijving	opgenomen	in	de	bestelbon	en	dienen	
vergezeld	te	worden	van	alle	documenten	vermeld	
op	 de	 bestelbon	 én	 van	 de	 vereiste	
productbeschrijvingen,	 gebruiksaanwijzingen	 en	
attesten	 zoals	 voorzien	 door	 de	 Belgische	 en	
Europese	 regelgeving.	 De	 aanvaarding	 van	 de	
levering	 en	 de	 betaling	 van	 de	 factuur	 worden	
opgeschort	 tot	 bovenstaande	 voorwaarden	
voldaan	zijn.	



5.3. Het	 aftekenen	 van	 verzendingsnota’s	 of	
vrachtbrieven	 zal	 worden	 beschouwd	 als	 een	
bewijs	van	ontvangst	van	de	goederen.		

4.4. De	 in	 ontvangst	 name	 kan	 in	 geen	 geval	 aanzien	
worden	 als	 een	 (voorlopige	 of	 definitieve)	
aanvaarding	 van	 de	 geleverde	 goederen	 en	 het	
recht	 ontnemen	 aan	 GCM	 om	 een	 klacht	 of	
opmerking	 in	 te	 dienen	 wegens	 zichtbare	 of	
verborgen	gebreken	

ARTIKEL	6.	ACCEPTATIETEST	
6.1. GCM	 kan	 steeds	 beslissen	 om	 de	 geleverde	

goederen,	 na	 levering,	 te	 onderwerpen	 aan	 een	
acceptatietest.		

6.2. De	 acceptatietest	 zal	 plaatsvinden	 binnen	 een	
termijn	van	15	werkdagen	volgend	op	de	levering	
van	de	goederen,	tenzij	anders	overeengekomen.	

6.3. De	 resultaten	 van	 de	 acceptatietest	 zullen	 het	
voorwerp	 uitmaken	 van	 een	 schriftelijk	 verslag,	
waarin	 de	 (eventuele)	 vastgestelde	 gebreken	
beschreven	zullen	worden.	De	leverancier	dient	al	
het	mogelijk	 te	 doen	 teneinde	 deze	 gebreken	 te	
verhelpen	 en	 dit	 op	 eigen	 kosten	 en	 binnen	 de	
termijn	 beschreven	 in	 het	 schriftelijk	 verslag.	
Indien	 de	 leverancier	 niet	 tijdig	 tot	 de	
noodzakelijke	 herstellingen	 of	 vervangingen	 kan	
overgaan,	heeft	GCM	het	recht	de	goederen	zelf	of	
door	een	derde	te	laten	herstellen	of	vervangen	op	
kosten	van	de	leverancier.	

6.4. Wanneer	 GCM	 de	 geleverde	 goederen	
onvoorwaardelijk	 accepteert,	 impliceert	 dit	 de	
voorlopige	 aanvaarding	 van	 de	 goederen	 door	
GCM.		

6.5. Wanneer	 bepaalde	 (kleine)	 gebreken	 werden	
vastgesteld,	zal	de	voorlopige	aanvaarding	van	de	
goederen	 worden	 uitgesteld	 tot	 deze	 gebreken	
werden	 verholpen.	 GCM	 behoudt	 zich	 het	 recht	

voor	 een	 nieuwe	 acceptatietest	 uit	 te	 voeren	
teneinde	vast	te	stellen	of	de	gebreken	afdoende	
verholpen	 werden.	 Indien	 de	 vastgestelde	
gebreken	 ertoe	 leiden	 dat	 de	 acceptatietest	
herhaald	 moet	 worden	 of	 dat	 verdere	 tests	
uitgevoerd	moeten	 worden,	 dient	 de	 leverancier	
alle	kosten	van	de	bijkomende	testen	te	dragen.		

6.6. Indien	uit	de	acceptatietest	blijkt	dat	de	goederen	
niet	 gebruikt	 kunnen	 worden	 voor	 het	 beoogde	
doel	of	indien	de	gebreken	niet	of	niet	binnen	een	
redelijke	 termijn	 hersteld	 kunnen	 worden,	 heeft	
GCM	 het	 recht	 de	 overeenkomst	 zonder	
rechterlijke	 tussenkomst	en	zonder	voorafgaande	
ingebrekestelling	te	ontbinden.	 In	dat	geval	heeft	
GCM	 minstens	 recht	 op	 terugbetaling	 van	 alle	
reeds	door	haar	betaalde	bedragen.	

6.7. Indien	 de	 geleverde	 goederen	 niet	 slagen	 in	 de	
acceptatietest,	 zal	 de	 leverancier	 GCM	 vrijwaren	
voor	 alle	 aanspraken	 en	 schade	 van	 en	 aan	 een	
derde	die	hiervan	het	gevolg	zijn	(met	inbegrip	van	
alle	 kosten	 die	 voortvloeien	 uit	 een	 juridische	
procedure).		

6.8. Indien	 de	 levering	 geschiedt	 in	 delen,	 kan	 een	
acceptatietest	 uitgevoerd	 worden	 voor	 iedere	
deellevering.	

6.9. Na	de	voorlopige	aanvaarding	van	de	goederen	in	
navolging	 van	 de	 acceptatietest,	 treedt	 de	
garantietermijn	 van	 24	 maanden	 in	 werking	
conform	artikel	7.	Binnen	deze	termijn	kunnen	alle	
gebreken	 gemeld	 worden	 die	 niet	 redelijkerwijs	
ontdekt	konden	worden	tijdens	de	acceptatietest.	

ARTIKEL	 7.	 GARANTIEVERKLARINGEN	 VAN	 DE	
LEVERANCIER	
7.1. De	 leverancier	 verklaart	 over	 alle	 noodzakelijke	

vergunningen,	 toelatingen	 van	 overheidswege	 en	
nuttige	 verzekeringen	 te	 beschikken	 voor	 de	

productie	 of	 levering	 van	 de	 door	 GCM	 bestelde	
goederen.	

7.2. De	 leverancier	 garandeert	 dat	 de	 goederen	
beantwoorden	 aan	 alle	 (technische)	 specificaties	
voorzien	 in	 de	 bestelbon,	 	 dienstig	 zijn	 voor	 het	
beoogde	 gebruik	 en	 voldoen	 aan	 alle	 ter	 zake	
geldende	Europese	en	Belgische	wetgeving	en	alle	
voorschriften	en	vereisten	betreffende	veiligheid,	
milieu,	gezondheid	en	kwaliteit.	

7.3. De	 leverancier	 dient	 GCM	 te	 vrijwaren	 voor	 alle	
zichtbare	en	verborgen	gebreken,	ook	al	heeft	hij	
deze	niet	gekend.	

7.4. Vanaf	de	dag	van	in	ontvangst	name	(artikel	5)	of	
(bij	 toepassing	 van	 artikel	 6)	 de	 dag	 van	 de	
voorlopige	aanvaarding,	garandeert	de	leverancier	
gedurende	 een	 periode	 van	 24	 maanden	 dat	 de	
geleverde	 goederen	 vrij	 zijn	 van	 gebreken,	 tenzij	
anders	overeengekomen.	

7.5. Het	 gebruik	 van	 de	 goederen	 door	 GCM	 tijdens	
deze	 periode	 impliceert	 geen	 (definitieve)	
aanvaarding	van	de	geleverde	goederen.	Pas	indien	
GCM	geen	klacht	of	opmerking	formuleert	wegens	
gebreken	 gedurende	 voormelde	 periode,	 zal	 de	
levering	 definitief	 aanvaard	 zijn	 door	 GCM.	 Het	
verstrijken	 van	 de	 garantietermijn	 en	 de	
aanvaarding	door	GCM	 laten	onverlet	de	 rechten	
die	de	wet	en	de	overeenkomst	GCM	toekennen,	
o.a.	deze	m.b.t.	verborgen	gebreken.		

7.6. GCM	 beschikt	 over	 een	 termijn	 van	 twee	 (2)	
maanden	 te	 rekenen	 vanaf	 de	 effectieve	
ontdekking	 van	 het	 gebrek,	 om	 enige	 klacht	 of	
opmerking	 in	 te	 dienen	 bij	 de	 leverancier	
betreffende	 een	 gebrek	 van	 de	 geleverde	
goederen.	

7.7. In	 geval	 van	 een	 gebrek,	 behoudt	 GCM	 zich	 het	
recht	voor	de	gebrekkige	goederen	terug	te	zenden	



naar	 de	 leverancier	 of	 deze	 ter	 beschikking	 te	
stellen	van	de	leverancier	en	dit	op	kosten	van	de	
leverancier.	 De	 leverancier	 dient	 de	 afgekeurde	
goederen	te	herstellen	of	te	vervangen.	Indien	de	
leverancier	 niet	 tijdig	 tot	 de	 noodzakelijke	
herstellingen	of	vervangingen	kan	overgaan,	heeft	
GCM	het	recht	de	goederen	zelf	of	door	een	derde	
te	laten	herstellen	of	vervangen	op	kosten	van	de	
leverancier	 en	 heeft	 GCM	 het	 recht	 om	 de	
overeenkomst	zonder	rechterlijke	 tussenkomst	te	
ontbinden	 en	 dit	 zonder	 recht	 op	
schadevergoeding	 voor	 de	 leverancier.	 Bij	 een	
herstelling	 wordt	 de	 garantieperiode	 opgeschort	
gedurende	de	volledige	herstellingsperiode.	Bij	een	
vervanging	 begint	 op	 het	 moment	 van	 de	
vervanging	een	nieuwe	garantieperiode.	

7.8. De	 leverancier	 zal	 GCM	 vrijwaren	 voor	 alle	
aanspraken	en	schade	van	en	aan	een	derde	met	
betrekking	 tot	 de	 door	 de	 leverancier	 geleverde	
goederen	 (met	 inbegrip	 van	 alle	 kosten	 die	
voortvloeien	uit	een	juridische	procedure).		

ARTIKEL	8.	FACTURATIE	
8.1. Elke	 factuur	 uitgaande	 van	 de	 leverancier	 moet	

beantwoorden	 aan	 de	 wettelijke	 voorschriften	
inzake	facturatie	en	dient	ten	minste	het	nummer	
van	de	overeenstemmende	bestelbon	te	bevatten.		

8.2. De	betalingstermijn	staat	vermeld	in	de	bestelbon,	
bij	gebreke	waaraan	de	facturen	betaalbaar	zijn	op	
dertig	dagen	einde	maand.		

8.3. De	 in	 de	 bestelbon	 vermelde	 prijzen	 zijn	 vaste	
prijzen.	 Een	 latere	 prijsverhoging	 wordt	 niet	
aanvaard,	 behoudens	 andersluidende	
overeenkomst	tussen	partijen.		

8.4. In	geval	van	laattijdige	betaling	door	GCM,	heeft	de	
leverancier	 geen	 recht	 op	 enige	 (aanvullende)	
vergoeding.		

ARTIKEL	9.	EIGENDOMSVOORBEHOUD	
9.1. Alle	 goederen	 die	 door	 GCM	 ter	 beschikking	

worden	gesteld	van	de	leverancier	in	het	kader	van	
de	bestelling/overeenkomst	tussen	partijen,	zijn	en	
blijven	eigendom	van	GCM.	Deze	goederen	mogen	
uitsluitend	gebruikt	worden	door	de	leverancier	ter	
uitvoering	van	de	bestelling/overeenkomst.	Het	is	
de	leverancier	dan	ook	uitdrukkelijk	verboden	om	
deze	goederen	als	betaalmiddel	aan	te	wenden,	te	
verpanden	 of	 te	 bezwaren	 met	 enig	 ander	
zekerheidsrecht.		

9.2. De	leverancier	zal	op	de	verstrekte	goederen	een	
teken	aanbrengen	dat	duidelijk	leesbaar	weergeeft	
dat	deze	goederen	eigendom	zijn	van	GCM	en	zal	
de	goederen	afdoende	verzekeren	tegen	alle	in	de	
sector	 gebruikelijke	 risico’s	 (met	 inbegrip	 van	
brand,	waterschade	en	diefstal)	en	desbetreffende	
verzekeringspolis	op	eerste	verzoek	ter	inzage	aan	
GCM	voorleggen.	

9.3. De	 leverancier	 verbindt	 zich	 ertoe	 om	 GCM	
onmiddellijk	 via	 aangetekend	 schrijven	 te	
verwittigen	van	elk	beslag	dat	door	een	derde	op	
de	verstrekte	goederen	zou	zijn	gelegd.	

9.4. Het	 verstrekte	materiaal	 dient	 op	 eerste	 verzoek	
van	GCM	terug	aan	haar	bezorgd	te	worden.		

9.5. Bij	 beëindiging	 van	 de	 overeenkomst,	 om	 welke	
reden	dan	ook,	zullen	de	verstrekte	goederen	terug	
aan	GCM	worden	bezorgd.		

9.6. GCM	behoudt	zich	het	recht	voor	om	de	goederen	
terug	 te	 nemen	 waar	 en	 bij	 wie	 deze	 zich	 ook	
bevinden.	De	hieruit	voortvloeiende	kosten	vallen	
integraal	ten	laste	van	de	leverancier.	

ARTIKEL	10.	ONTBINDING	VAN	DE	OVEREENKOMST	
10.1. GCM	 heeft	 het	 recht	 de	 overeenkomst	 zonder	

enige	 rechterlijke	 tussenkomst	 en	 zonder	
voorafgaande	 ingebrekestelling	 te	 ontbinden	 in	

geval	 de	 leverancier	 in	 staat	 van	 faillissement	
verkeert,	 een	 verzoek	 tot	 gerechtelijke	
reorganisatie	 heeft	 ingesteld	 of	 in	 ontbinding	 of	
vereffening	wordt	gesteld	alsook	bij	om	het	even	
welke	wijziging	van	de	 juridische	toestand	van	de	
leverancier.	

ARTIKEL	11.	SLOTBEPALINGEN	
11.1. Indien	 één	 of	 meerdere	 bedingen	 van	 deze	

algemene	voorwaarden,	om	welke	reden	ook,	niet	
van	 toepassing	 zijn,	 blijven	 de	 overige	 bedingen	
desondanks	geldig.	

11.2. Deze	 algemene	 voorwaarden,	 de	 overeenkomst	
tussen	partijen	en	de	bestelling	worden	beheerst	
door	 het	 Belgisch	 recht,	 met	 uitsluiting	 van	 het	
Weens	 Koopverdrag	 (VN-verdrag	 inzake	
internationale	koopovereenkomsten	van	roerende	
zaken;	CISG).		

11.3. Elk	 geschil	 voortvloeiend	 uit	 deze	 algemene	
voorwaarden,	de	overeenkomst	tussen	partijen	of	
de	 bestelling	 behoort	 toe	 aan	 de	 uitsluitende	
bevoegdheid	van	de	rechtbanken	te	Gent.		

	
	
	
	
	


