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Artikel 1. TOEPASSINGSGEBIED
1.1.
De aankooptermen in deze algemene voorwaarden
zullen de volgende betekenis hebben:

SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS
AERONAUTIQUES NV (SABCA), vennootschap naar
Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te
Haachtsesteenweg 1470, BE-1130 Brussel, België, RPR
Brussel, BTW BE 0405.770.992 en met bijkantoor te BE6040 Charleroi, Rue des Fusillés 11.

Leverancier : fysieke persoon of rechtspersoon,
geadresseerde van de Bestelbon.

De Partij(en) : SABCA en/of de Leverancier.

De Bestelbon : Document, in welke vorm dan ook,
uitgegeven door SABCA aan de Leverancier, met
betrekking tot de aankoop of huur van Goederen,
inclusief de aanduiding van de bestelde Goederen, de
termijnen, de prijs en de verwijzing naar de huidige
algemene voorwaarden.

Goederen: Producten (incl. software en Industrieel
materiaal) en/of diensten (incl. werken), voorwerp van de
Bestelbon.
1.2.
Deze algemene aankoopvoorwaarden hebben tot doel
de verwachtingen van SABCA te beschrijven met betrekking tot
de aankoopvoorwaarden voor producten en/of diensten in de
luchtvaartsector. Ze vormen een contractueel document wanneer
ze door de Leverancier ofwel volledig worden aanvaard, ofwel
aangevuld of gewijzigd worden door middel van een door de
Partijen ondertekend avenant.
1.3.
De aanvaarding zonder voorbehoud vloeit voort uit het
feit van levering of uitvoering. Op alle door SABCA geplaatste
bestellingen zijn onderhavige algemene voorwaarden van
toepassing, met uitsluiting van deze van de Leverancier. Ingeval
van tegenstrijdigheid geldt de volgende voorrangsorde : eerst de
Bestelbon, vervolgens deze algemene aankoopvoorwaarden,
vervolgens de offerteaanvraag en tenslotte de offerte.
1.4.
De aanvaarding van de bestelling door de Leverancier
houdt eveneens de aanvaarding in van alle door SABCA gestelde
algemene en bijzondere voorwaarden, met uitsluiting van alle
andere, de algemene verkoopvoorwaarden van de Leverancier
inbegrepen.
Artikel 2. CONTRACTUELE DOCUMENTEN
2.1.
Een Bestelbon waarop geen twee geautoriseerde
handtekeningen van SABCA voorkomen dient als ongeschreven
te worden aanzien. De afhaalbon is een Bestelbon waarop slechts
één handtekening vereist is.
2.1.
SABCA behoudt zich het recht voor wijzigingen te
vragen aan modellen, plannen en specificaties ; in voorkomend
geval zullen de eventuele prijs- en termijnaanpassingen in
gezamenlijk overleg bepaald worden en vervolgens in een
avenant worden vastgelegd.
Artikel
3.
UITVOERINGSMODALITEITEN
VAN
DE
BESTELLING
3.1.
De Bestelling wordt geacht aanvaard te zijn door de
Leverancier bij de realisatie van de eerste van de twee volgende
gebeurtenissen:

De Leverancier bezorgt het ontvangstbericht binnen een
periode van vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de dag
van verzending van de Bestelbon;



Bij uitblijven van een schriftelijke weigering binnen deze
termijn, wordt de bestelbon geacht aanvaard te zijn door
de Leverancier.

Niettemin behoudt SABCA zich het recht voor een bestelling te
annuleren waarvan het ontvangstbericht haar niet binnen de
vastgestelde termijn werd bezorgd.
3.2.
De
Leverancier
is
gebonden
door
een
resultaatsverbintenis met betrekking tot de uitvoering van de
bestelling in overeenstemming met de contractuele documenten
en de geldende normen.
3.3.
De Leverancier zal schriftelijk SABCA informeren en
adviseren over alle situaties die op hem betrekking hebben en die
de juiste uitvoering van de bestelling in het gedrang zouden
kunnen brengen.
3.4.
De Leverancier verbindt zich ertoe te voldoen aan de
kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in de procedures of andere
documenten die SABCA aan de Leverancier heeft voorgelegd.
Bovendien, verbindt de Leverancier zich ertoe SABCA toe te
staan om, onder voorbehoud van voorafgaande kennisgeving,
vrije toegang te hebben tijdens de kantooruren, tot zijn gebouwen
en elk document voor eventuele controles. Hij zal van zijn
potentiële onderaannemers hetzelfde recht verkrijgen.
Artikel 4. PRIJS
4.1.
De prijzen op de Bestelbonnen van SABCA zijn als vast
en definitief te beschouwen, incl. belastingen en rechten, excl.
BTW, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de
Partijen.
De vrijstellingen van rechten en BTW staan in de clausules van
de Bestelbon vermeld.
4.2.
De verpakking maakt deel uit van de voorgestelde prijs
op de Bestelbon.
4.3.
De Leverancier bevestigt dat de prijs van zijn leveringen
voor SABCA niet nadeliger uitvallen dan voor elke vergelijkbare
overeenkomst met zijn andere klanten.
Artikel 5. BETALING
5.1.
Voor elke zending worden de eindfacturen uitsluitend per
e-mail in PDF formaat naar volgend adres verstuurd :
billing@SABCA.be.
5.2.
De facturen worden door de Leverancier opgesteld in
overeenstemming met de huidige regelgeving verwijzend naar de
P601 en moeten het volgende bevatten:

De referentie van de Bestelbon zoals aangegeven op de
Bestelbon;

De gedetailleerde beschrijving van de Goederen zoals
beschreven op de Bestelbon;

De bankgegevens waarop moet worden betaald;

De contactgegevens (naam, telefoon, e-mail) van een
correspondent;

De datum en het pakketvolgnummer van de levering van
de bestelling;

Eén Bestelbon verwijst naar een factuur;

Indien van toepassing, elke verwijzing naar de
classificatie in overeenstemming met exportwetten en regelgeving (Europese Verordening inzake producten
voor tweeërlei gebruik, ITAR, EAR, enz.).

1

SABCA – ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN - 2019

5.3.
Niet-conforme facturen zullen naar de Leverancier
worden teruggestuurd. Daarenboven, wijst SABCA elke
aansprakelijkheid en elke uitkering van een schadeloosstelling of
verwijlintresten af voor laattijdige betalingen die het gevolg zijn
van gebrekkige informatie op de factuur van de Leverancier,
onverminderd de toepasselijke boetes of schadevergoedingen.
5.4.
Bij laattijdige uitvoering van de verbintenissen van de
Leverancier, behoudt SABCA zich het recht voor elke betaling op
te schorten, onverminderd de boetes of schadevergoedingen
welke conform Artikel 7 "LEVERINGSTERMIJN" kunnen
aangerekend worden.
5.5.
SABCA aanvaardt noch vereffent leveringen tegen
contante betaling. Behoudens uitdrukkelijke vermelding, gebeuren
de betalingen door SABCA op 45 dagen - eind van de maand
waarin de goederen op haar sites werden afgeleverd.
5.6.
SABCA zal op elk ogenblik de verschillende, op naam
van eenzelfde medecontractant geopende rekeningen onderling
kunnen compenseren of samenvoegen, zelfs bij samenloop of
bewarend beslag.
Artikel 6. LEVERING
6.1.
Samen met elke levering van Goederen wordt een
gedetailleerde leveringsbon bezorgd, aangebracht op de
buitenkant van het pakket en met een kopie van de leveringsbon
binnenin het pakket, met de vermelding van:
a. de merken, pakketnummers en volgnummers;
b. de nummers van de Bestelbonnen;
c. de benaming, identificatie en serienummers van de
verzonden Goederen;
d. het bruto- en nettogewicht van elk pakket, en het
nettogewicht van elke individuele post van de bestelling;
e. het itemnummer van de Bestelbon;
f. alle douane- en transportdocumenten in het kader van
import.
6.2.
De goederen mogen in geen geval buiten de werkdagen
en na 15 uur geleverd worden bij SABCA.
6.3.
Tenzij anders vermeld op de Bestelbon, worden de
goederen geleverd op een van SABCA sites: Brussel or Charleroi
(Gosselies), volgens de Incoterms 2010, DAP “naam van de
SABCA site”.
6.4.
Van de Leverancier kan geëist worden dat hij op zijn
eigen kosten alle vroegtijdige en/of overtollige leveringen
terugneemt, behoudens schriftelijke derogatie door SABCA.
6.5.
Zolang de goederen en diensten niet worden geleverd
overeenkomstig artikel 6.3. hierboven, is het risico van verlies of
schade, van welke oorsprong dan ook, voor rekening van de
Leverancier. De kosten en de controle van het behoud van de
Goederen zijn voor rekening van de Leverancier tot de levering
DAP "site SABCA".
6.6.
De verpakkingen moeten in overeenstemming zijn met
de contractuele documenten en de geldende normen. Elke
teruggenomen verpakking dient expliciet bij de levering vermeld te
worden.
6.7.
Enkel de handtekening van een geautoriseerd persoon
kan bevestigen dat de levering gebeurt is zonder afbreuk te doen
aan de aanvaardingsvoorwaarden van de bestelling, conform de
bepalingen van Artikel 10 “GARANTIE”.

Artikel 7. LEVERINGSTERMIJN
7.1.
Het nakomen van de leveringstermijnen zoals
overeengekomen tussen de partijen, is imperatief. De Leverancier
dient SABCA onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van
elk voorzienbaar feit dat aanleiding kan geven tot vertraging bij de
levering en van de genomen maatregelen om eraan tegemoet te
komen.
SABCA kan niet verplicht worden een partiele levering te
aanvaarden, tenzij expliciet voorzien in de overeenkomst.
7.2.
Bij elke levering die niet binnen de afgesproken
contractuele termijnen plaatsvindt en/of binnen de afgesproken
wijzigingen, heeft SABCA het recht:
a) de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder
schadevergoeding voor de Leverancier;
b) hem alle kosten door te rekenen, inbegrepen
prijsvermeerderingen
voortvloeiend
uit
vervangbestellingen geplaatst bij andere leveranciers, en
dit zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van Artikel
5.3;
c) ten laste van de Leverancier, zal van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling, elke vertraging
in de levering aanleiding geven tot betaling, door de
Leverancier, van een forfaitaire en onherleidbare boete
van 1% per dag vertraging, tot een maximum van 30%
van de waarde van de bestelling excl. BTW, zonder
afbreuk te doen aan het recht een hogere
schadevergoeding te eisen.
Artikel 8. ONTVANGST
8.1.
Geen ontvangst kan als stilzwijgend worden beschouwd.
Tenzij anders tussen de Partijen is overeengekomen, dient de
ontvangst, aanvaarding of verificatie van de conformiteit van de
producten of diensten te geschieden binnen vijftien (15) dagen na
levering.
8.2.
De handtekening van een leveringsbon of een
vergelijkbaar document impliceert geen aanvaarding of
goedkeuring met betrekking tot de staat van de producten of
diensten. De handtekening impliceert op geen enkele manier de
aanvaarding van een verborgen gebrek.
8.3.
Het niet-conforme product of de niet-conforme dienst
welke geweigerd werd door SABCA, zal geacht worden niet
geleverd te zijn en zal aanleiding geven tot de toepassing van de
boetes voorzien in artikel 7.2, onverminderd het recht van SABCA
om schadevergoeding te eisen voor de geleden schade als
gevolg van de niet-naleving en/of de bestelling te beëindigen op
grond van artikel 15 “BEËINDIGING”.
Artikel 9. EIGENDOMSOVERDRACHT
Behoudens
andersluidende
vermelding,
gebeurt
de
eigendomsoverdracht aan SABCA volgens de INCOTERM DAP:

bij levering op de sites van SABCA voor wat betreft de
producten en de stukken voorwerp van de te leveren
prestaties of;

bij handtekening van het Proces-verbaal van ontvangst
indien het ontvangst voorzien is in de contractuele
documenten;

geleidelijk aan in functie van de realisatie van de
resultaten en/of de werken.
Artikel 10. GARANTIE
10.1.
Garantie
Als vakspecialist in zijn beroep wordt de Leverancier, in
voorkomend geval, verondersteld kennis te hebben gehad van elk
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gebrek van de geleverde Goederen en dient hij bijgevolg aan
SABCA te waarborgen dat de door hem geleverde Goederen:

verhandelbaar zijn en in overeenstemming met de regels
van goed vakmanschap;

in orde zijn met alle geldende wettelijke en reglementaire
voorschriften;

vergezeld zijn van de informatie en richtlijnen nodig voor
hun gebruik;

geschikt zijn om, in de normale gebruiksomstandigheden
zoals door de Leverancier bepaald, de functies en het
gebruik te vervullen waarvoor ze bestemd zijn en de
veiligheid te bieden die men er rechtmatig van kan
verwachten;

strikt in overeenstemming zijn met de plannen,
specificaties en alle beschrijvende documenten van het
bestelde product, waarbij deze conformiteit aangetoond
dient te worden door een gepast certificaat mocht
SABCA dit eisen;

vrij zijn van alle ontwerp-, materiaal- of fabricatiefouten.
De Leverancier vrijwaart ook de correcte uitvoering van de
diensten in overeenstemming met de contractuele documenten en
in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke en
reglementaire vereisten.
10.2.
Duur van de garantie
Tenzij anders overeengekomen tussen de Partijen, is de duur van
de garantie 2 jaar vanaf de datum van de levering van de
Goederen.
10.3.
Gevolgen van de garantie
De garantie dekt elke herstelling of vervanging van het product of
de correctie van een dienst door producten of diensten van
dezelfde aard en hetzelfde type of de terugbetaling van het
product of de dienst.
De garantie omvat onderdelen, arbeid, transport en
verplaatsingen. Het omvat ook demontage-, behandelings-,
douane- en hermontage-kosten, en voor het werk, de kosten van
sloop en heruitvoering van de werken.
Elk vervangen of hersteld product of elk gecorrigeerde dienst,
geniet op zijn beurt van dezelfde garantievoorwaarden.
In het geval dat de Leverancier zijn garantieverplichting niet
nakomt, behoudt SABCA zich het recht voor om het noodzakelijke
werk uit te voeren of te laten uitvoeren door een derde partij, op
kosten van de Leverancier.
Deze garantieclausule doet geen afbreuk aan het recht op de
vergoeding voor de schade geleden door SABCA en de
beëindiging van het contract.
Artikel 11. INTELLECTUEEL EIGENDOM
11.1.
SABCA en de Leverancier blijven de enige eigenaar van
hun eigen kennis, onder voorbehoud van de rechten van derden.
Bovendien, blijven de door elkaar gecommuniceerde modellen en
plannen het eigendom van elk en moeten ze op verzoek worden
geretourneerd.
11.2.
De Leverancier vrijwaart SABCA tegen alle vorderingen
van derden gebaseerd op de intellectuele en/of industriële
eigendomsrechten van de Goederen, voorwerp van de Bestelbon
(octrooi, merk, auteursrecht, naam of handelsgeheim, licentie, ...).
De modellen en plannen die aan de Leverancier worden
meegedeeld, blijven eigendom van SABCA of van haar klanten en

moeten op verzoek worden geretourneerd of in geval van verlies
worden betaald.
11.3.
ofwel



Naar keuze van de Leverancier kan hij op eigen kosten
het recht verkrijgen om zijn producten of diensten te
blijven gebruiken om SABCA in staat te stellen de
producten of diensten te blijven gebruiken, ofwel;
de betrokken producten of diensten zodanig te wijzigen
of te vervangen dat de inbreuk eindigt, en dit
onverminderd het recht van SABCA op een vergoeding
voor de geleden schade.

Artikel 12.
UITGELEENDE
OF
TOEVERTROUWDE
GOEDEREN
12.1.
De goederen en gereedschappen in eigendom van
SABCA, met inbegrip van deze welke door de Leverancier
werden aangemaakt of besteld, zullen uitsluitend gebruikt worden
bij de productie van de door SABCA bestelde Goederen. Deze
gereedschappen in eigendom van SABCA worden als dusdanig
gemerkt door middel van een onuitwisbaar opschrift of plaatje.
12.2.
De Leverancier zal instaan voor het onderhoud van het
SABCA gereedschap teneinde het in goede staat van werking te
houden.
12.3.
De Leverancier zal het gereedschap in goede staat van
werking terugbezorgen zodra SABCA erom vraagt. Op het
moment van teruggave van de toevertrouwde goederen voeren
SABCA en de Leverancier een tegenstelbare inventaris uit.
Artikel 13.
OVERDRACHT – ONDER-AANNEMING
13.1.
Aangezien SABCA de Leverancier heeft gekozen met
inachtneming van de persoon en zijn specifieke vaardigheden,
verbindt de Leverancier zich ertoe de bestelling niet geheel of
gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van SABCA, inclusief
ingeval van fusie, afsplitsing of gedeeltelijke inbreng van activa. In
geval van toestemming, zal de overnemer beschouwd worden als
volwaardige Leverancier en zal in dit opzicht moeten voldoen aan
alle voorwaarden die in de contractuele documenten zijn
vastgelegd.
13.2.
Het is de Leverancier verboden om de volledige
bestelling uit te besteden. Bovendien verbindt de Leverancier zich
ertoe om een deel van de bestelling niet uit te besteden aan een
derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
SABCA. Als de Leverancier deze toestemming heeft verkregen,
verbindt hij zich ertoe de verplichtingen in de contractuele
documenten door te geven aan zijn onderaannemers.
Niettegenstaande de toestemming van SABCA voor de onderaanneming, blijft de Leverancier als enige aansprakelijk jegens
SABCA voor de uitvoering van de uitbestede Goederen en zal hij
zich niet op tekortkomingen van zijn onderaannemers kunnen
beroepen om zijn aansprakelijkheid te beperken.
Artikel 14.
AANSPRAKELIJKHEID
14.1.
De Leverancier is jegens SABCA verantwoordelijk voor
de juiste en tijdige uitvoering van zijn verplichtingen in
overeenstemming met de Bestelbon en de algemene
voorwaarden. De Leverancier is verplicht om SABCA te
vergoeden voor alle directe schade die is geleden als gevolg van
een niet-uitvoering of slechte uitvoering van de Bestelbon,
ongeacht of deze door hem zelf is veroorzaakt, door een van de
personen die hij heeft ingehuurd, door een van zijn agenten of
door een van de door deze ingehuurde personen.
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14.2. De Leverancier vrijwaart SABCA voor de gevolgen van
juridische procedures die door derden zijn aangespannen als
gevolg van de schade veroorzaakt door het product of dienst of
als gevolg van een gebrek aan het product of de dienst verkocht
door de Leverancier aan SABCA in overeenstemming met de
principes van aansprakelijkheid voor gebrekkige producten.
14.3.
De Leverancier verbindt er zich toe bij een notoir
kredietwaardige maatschappij de volgende verzekeringspolissen
af te sluiten:

een polis type BA-Beroepsaansprakelijkheid;

een polis type BA vóór en na levering.
Deze polissen verzekeren de Leverancier voor een toereikend
bedrag tegen de geldelijke gevolgen van zijn burgerlijke
aansprakelijkheid in geval van lichamelijke, materiële en
immateriële schade berokkend aan SABCA, aan de klanten van
SABCA of aan derde partijen in het kader van de uitvoering van
een of meerdere bestelling(en).
14.4.
Het afsluiten van deze polissen
aansprakelijkheid van de Leverancier niet.

beperkt

de

14.5.
De Leverancier verbindt er zich toe de bewijsstukken van
de afgesloten polissen en van de betaalde premies over te maken
zodra SABCA erom verzoekt.
Artikel 15. BEEINDIGING
15.1. Elke Partij kan de Bestelbon automatisch beëindigen door
de
andere
Partij
een
aangetekende
brief
met
ontvangstbevestiging te sturen in de volgende gevallen:

In geval van niet-nakoming door de wederpartij van enige
van zijn contractuele verplichtingen binnen de dertig (30)
dagen na ingebrekestelling per aangetekend schrijven met
ontvangstbevestiging waaraan geen gevolg werd gegeven;

In geval van faillissement, reorganisatie of vereffening;

In geval van niet-nakoming door de andere Partij van zijn
verplichtingen als gevolg van het optreden van een geval
van overmacht waarvan de duur langer is dan drie (3)
maanden vanaf de kennisgeving aan de andere Partij.
15.2.
Bovendien, kan SABCA de Bestelbon automatisch
beëindigen door aan de Leverancier een aangetekende brief met
ontvangstbevestiging te sturen in de volgende gevallen:

Na een formele kennisgeving per aangetekende brief met
ontvangstbevestiging waaraan geen gevolg werd gegeven
binnen de dertig (30) dagen indien de Leverancier de
verzekeringscertificaten, zoals voorzien in artikel 14, niet
aan SABCA heeft overgemaakt;

Met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30)
dagen, indien het kapitaal van de Leverancier wordt
overgenomen door een concurrent van SABCA of een
andere vennootschap van de Groep;

Met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30)
dagen, in geval van een aanzienlijke wijziging in de
industriële organisatie van de Leverancier die nadelig kan
zijn voor de goede uitvoering van de Bestelbon (zoals een
overdracht van productie).
15.3.
In geval van beëindiging van de Bestelbon door SABCA
wegens fout van de Leverancier, behoudt SABCA zich het recht
voor om de Bestelbon geheel of gedeeltelijk uit te voeren of te
laten uitvoeren op kosten van de Leverancier. In dit verband
verbindt de Leverancier zich ertoe, op verzoek van SABCA, aan
SABCA of een door hem aangewezen derde alle nodige
elementen mee te delen die nodig zijn voor de realisatie van de
Goederen.

15.4.
Bij het verstrijken van de Bestelbon of na beëindiging om
welke reden dan ook, zal de Leverancier op eigen kosten binnen
de acht dagen het geheel van de toevertrouwde goederen en
documentatie die nog niet zouden zijn overgedragen, aan SABCA
retourneren.
15.5.
In alle gevallen van beëindiging om welke reden dan
ook, blijft elke Partij verplicht om haar contractuele verplichtingen
na te komen tot de ingangsdatum van de beëindiging,
onverminderd de schadevergoeding die de klagende Partij zou
kunnen verkrijgen als gevolg van de schade geleden door het
niet-nakomen door de in gebreke blijvende partij van haar
contractuele verplichtingen zoals opgenomen in de contractuele
documenten.
Artikel 16. OVERMACHT
16.1.
Onder "Overmacht" wordt begrepen elke gebeurtenis
buiten de redelijke controle van een van de partijen zoals, en
zonder dat deze lijst limitatief is, overheidsbeslissing, oorlog,
vijandelijkheden, oproer, terroristische daad, sabotage, brand,
overstroming, explosie, epidemieën, quarantainebeperkingen,
stakingen, fabriekssluitingen en arbeidsconflicten, embargo,
storm, aardbeving.
16.2.
Binnen vijf (5) dagen na het optreden van het geval van
overmacht waardoor het onmogelijk wordt te leveren of tijdig te
leveren, dient de benadeelde partij de andere partij op de hoogte
te stellen.
16.3.
Het voortkomen van een geval van overmacht zal
automatisch de uitvoering van de Bestelbon opschorten en de
leveringsdata ervan spreiden over een minimumperiode gelijk aan
de duur van het geval van overmacht, onverminderd de
toepassing van artikel 14.1.
Artikel 17.
EXPORTCONTROLE
17.1.
De Partijen verbinden zich ertoe de wetgeving en
regelgeving inzake exportcontrole na te leven welke van
toepassing zouden zijn op de producten of diensten (inclusief de
componenten ervan), evenals op de software, informatie en
producten die de Partijen zich zouden kunnen overmaken in het
kader van de bestelling.
17.2.
Elke Partij verbindt zich ertoe de andere Partij op de
hoogte te stellen van de exportcontroleclassificatie met betrekking
tot de bovenstaande items en verbindt zich ertoe de andere Partij
op de hoogte te stellen van eender welke evolutie of voorziene
evolutie in deze classificatie.
Artikel 18.
CONFIDENTIALITEIT
18.1.
Alle meegedeelde informatie door SABCA is
confidentieel en onderhevig aan de bepalingen van de
confidentialiteitovereenkomst getekend tussen Partijen en/of
eender welke andere latere confidentialiteitovereenkomst welke
deze overeenkomst zou wijzigen.
18.2.
De Leverancier verbindt er zich toe alle nodige
maatregelen te nemen opdat niets van de door SABCA aan hem
verstrekte informatie, noch van enige informatie waarvan hij
kennis zou gehad hebben in het kader van de uitvoering van een
(de) bestelling(en), noch van verwezenlijkingen of resultaten die
hieruit zouden voortvloeien, aan derde partijen meegedeeld
wordt, niet door hemzelf en ook niet door medewerkers, agenten
of onderaannemers.

4

SABCA – ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN - 2019

18.3.
In geen enkel geval en in geen enkele vorm kunnen de
door SABCA geplaatste Bestelbonnen gebruikt worden voor
directe of indirecte publiciteit, tenzij specifieke schriftelijke
toestemming van SABCA.
Artikel 19.
ETHIEK
19.1.
De Leverancier verklaart dat (i) hij de wetten en
voorschriften zal naleven met betrekking tot de bestrijding van
corruptie, (ii) hij zich niet zal bezighouden met activiteiten,
praktijken of gedragingen die in strijd zijn met deze wetten en
regelgevingen, (iii) hij niet, direct of door nalatigheid, enige
handeling zal begaan waardoor SABCA deze wetten en
voorschriften zou overtreden; en (iv) hij onverwijld aan SABCA elk
verzoek tot financieel voordeel of van elke andere aard dan ook,
zal melden die door hem zou zijn ontvangen bij de uitvoering van
deze overeenkomst.
19.2.
Ingeval van niet-naleving door de Leverancier van dit
artikel, heeft SABCA het recht om de lopende bestellingen met
onmiddellijke ingang te beëindigen voor fout, onverminderd het
recht tot schadevergoedingen voor de schade opgelopen door
SABCA door een dergelijke overtreding.
Artikel 20.
TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE
RECHTBANK
20.1.
Het Belgisch recht is exclusief van toepassing. Het
Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
20.2.
Bij geschillen zijn enkel de Brusselse Rechtbanken
bevoegd.
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