
ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN VOOR  
ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG 

 
 
 
1. TOEPASSELIJKHEID EN AFWIJKINGEN 
1.1. Alle bestellingen van Ziekenhuis Oost-Limburg (hierna als “ZOL” benoemd) aan de 

Medecontractant zijn onderworpen aan deze Algemene Aankoopvoorwaarden. Alle bepalingen 
van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover door beide partijen hiervan 
niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Niettegenstaande elke verwijzing door de 
Medecontractant naar zijn eigen voorwaarden zijn de verkoopsvoorwaarden van de 
Medecontractant  niet van toepassing. 

1.2. De eventuele ongeldigheid van één van de clausules vervat in deze Algemene 
Aankoopvoorwaarden brengt niet de ongeldigheid van de andere clausules met zich mee. 

1.3. Bij interpretatieproblemen primeert de Nederlandse tekst van de huidige voorwaarden. 
1.4. Het feit dat één van de partijen één van de door onderhavige algemene voorwaarden toegekende 

rechten niet uitoefent impliceert niet dat deze partij afziet om zich op zulk recht in de toekomst 
te beroepen. 

 
2. BESTELLINGEN EN ORDERBEVESTIGINGEN 
2.1. Bestellingen komen tot stand wanneer de Medecontractant van ZOL een goedgekeurde 

bestelbon ontvangt.  
2.2. Mondelinge toezeggingen door, of afspraken met vertegenwoordigers zullen enkel bindend zijn 

voor ZOL indien deze  toezeggingen of afspraken schriftelijk bevestigd zijn met een 
goedgekeurde bestelbon. 

2.3. Opdracht tot levering is slechts definitief indien het dossier gegund is en dit conform het 
lastenboek . Een bestelling is enkel mogelijk indien dit schriftelijk is en wordt ondertekend 
conform de delegatiebevoegdheid van ZOL. 

2.4. Alle delen die niet specifiek genoemd zijn in de bestelopdracht, maar die wel noodzakelijk zijn 
voor veilig gebruik, goed functioneren,… maken deel uit van de opdracht, zonder enige 
prijsverhoging.  

 
3. PRIJZEN 

Alle prijzen van de Medecontractant zijn vast en niet voor herziening vatbaar. 
Afwijkingen in gefactureerde prijzen ten opzichte van bestelbon zijn niet aanvaardbaar en 
kunnen enkel aangepast worden na goedkeuring van ZOL. 

 
4. LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN 
4.1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, gebeuren al de leveringen franco op het gevraagde 

leveradres (DDP) en op risico van de Medecontractant . Iedere levering is voorzien van een 
leveringsdocument dat verwijst naar het referentienummer op de bestelbon. Afwijkingen in 
geleverde aantallen kunnen enkel aangepast worden na goedkeuring van ZOL. 

4.2. De leveringstermijnen en de termijnen voor de uitvoering van werken zoals vermeld in de 
orderbevestiging of, bij gebrek aan specifieke vermelding in de orderbevestiging, in de door 
ZOL aanvaarde offerte, binden de Medecontractant.  

4.3. Bij overschrijding van de leveringstermijn of de termijn voor de uitvoering van werken door de 
Medecontractant is ZOL, 48 uren na ingebrekestelling (tenzij de uitvoering van de bestelling 
nutteloos voorkomt), namelijk gerechtigd - naar keuze van ZOL- schadevergoeding te eisen, de 
bestelling te annuleren, zich te bevoorraden bij anderen of de levering te laten uitvoeren door 
anderen op kosten van de Medecontractant tenzij dergelijke mogelijkheden bij schriftelijke 
Overeenkomst werden uitgesloten.  

4.4. Indien ZOL verkiest om de bestelling te annuleren heeft ZOL het recht om de reeds gedeeltelijk 
geleverde goederen terug te zenden op kosten en risico van de Medecontractant, en om de 
terugbetaling te eisen van de reeds betaalde bedragen, onverminderd het recht van ZOL om 
schadevergoeding te vorderen.  

4.5. De Medecontractant zal ZOL vergoeden voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse, materiële of 
immateriële schade voortvloeiend uit de niet- of laattijdige levering van goederen of de niet- of 
laattijdige uitvoering van de werken.  

 
5. FACTURATIE EN BETALING 
5.1. De Medecontractant verbindt zich ertoe om het nummer van de bestelbon van ZOL te 

vermelden op de facturen.  
5.2. ZOL kan steeds de betalingen opschorten, zelfs zonder voorafgaande ingebrekestelling, indien 

de Medecontractant één van zijn verplichtingen ten aanzien van ZOL niet nakomt, tot op het 
ogenblik dat de Medecontractant aan al zijn tekortkomingen verholpen heeft. 

5.3. Behoudens andersluidend schriftelijk beding betaalt ZOL de facturen van de Medecontractant  
60 dagen einde verificatieperiode. 

5.4. Voor leveringen vanuit de lidstaten van de Europese Unie, behalve België, worden de bedragen 
gefactureerd zonder BTW ( vrijstelling van buitenlandse BTW wegens intracommunautaire 
verwervingen). Voor leveringen vanuit andere dan de hierboven vermelde landen worden de 
bedragen inclusief BTW gefactureerd. 

5.5.      Voor duurzame goederen moet het productienummer vermeld worden op de 
                     factuur. 
5.6.   Facturatieadres: ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG 
 Schiepse bos 6 
 3600 Genk 

BTW n°: BE 0256543917 
 
6. GEBREKEN 
6.1. De geleverde goederen en de uitgevoerde werken zijn pas aanvaard na een volledige en 

definitieve controle en goedkeuring door ZOL binnen de 14 dagen na leverdatum. Indien de 
geleverde goederen of de uitgevoerde werken niet beantwoorden aan de bepalingen van de 
bestelbon of aan wat er contractueel overeengekomen werd, of indien ze gebreken vertonen, kan 
ZOL, na ingebrekestelling, de bestelling annuleren en de goederen terugzenden op kosten en 
risico van de Medecontractant, de vervanging van de gebrekkige goederen of het herstel van de 
werken eisen of een prijsvermindering bekomen, en dit onverminderd het recht van ZOL om 
andere rechten uit te oefenen. 

6.2 Indien de geleverde goederen of de uitgevoerde werken met verborgen gebreken zijn aangetast, 
kan ZOL, binnen een redelijke termijn na ontdekking van de gebreken, de bestelling annuleren 
en de goederen terugzenden op kosten en risico van de Medecontractant, een prijsvermindering 
bekomen, of de vervanging van de gebrekkige goederen of het herstel van de werken eisen, en 
dit onverminderd het recht van ZOL om andere rechten uit te oefenen. Elke gerechtelijke 
vordering met betrekking tot verborgen gebreken kan worden ingediend binnen de zes maanden 
na ontdekking van de betrokken gebreken.  

6.3. Indien de levering, ongeacht de resultaten van enige keuring, niet blijken te voldoen aan artikel 
6.2 of 6.3, geldt de regeling van de verborgen gebreken zoals bepaald in de artikelen 1641 en 
volgende van het Burgerlijk Wetboek en mag ZOL de goederen naar eigen keuze teruggeven of 
behouden mits schadevergoeding. 

6.4. In de gevallen bedoeld in artikel 6.1 en 6.2 kan ZOL aanspraak maken op een schadevergoeding 
die alle rechtstreekse en onrechtstreekse, materiële of immateriële schade dekt.  

 
7. EIGENDOM EN RISICO 
7.1; De eigendom van de goederen en dus ook het risico gaat over van de Medecontractant op ZOL 

nadat deze zijn opgeleverd en, indien van toepassing, conform de Overeenkomst zijn 
gemonteerd en /of geïnstalleerd. 

7.2. De Medecontractant is verplicht gedurende de periode dat hij (mede) op grond van deze 
algemene voorwaarden het risico van de goederen draagt, de goederen tegen alle risico’s en 
voor zijn rekening voldoende te verzekeren en verzekerd te houden. ZOL heeft het recht op 
inzage in de desbetreffende verzekeringspolis. Deze verzekeringspolis zal een afstand van 
verhaal bevatten ten voordele van ZOL, behoudens in geval van opzettelijke fout door ZOL. 

 
 
 

8. WAARBORGEN 
8.1. De Medecontractant waarborgt dat alle geleverde goederen en uitgevoerde werken 

overeenstemmen met het doel waarvoor ze normaal zijn bestemd en met de specifieke vereisten 
van ZOL die aan de Medecontractant  werden medegedeeld of die de Medecontractant 
redelijkerwijze diende te kennen. De geleverde goederen zijn vergezeld van de nodige 
instructies in het Nederlands voor werking, bediening, onderhoud, inspectie, veiligheid en in 
voorkomend geval CE markering. 

8.2.  De Medecontractant waarborgt eveneens dat de geleverde goederen de voorwaarden vervullen 
inzake veiligheid en hygiëne om het objectief te bereiken dat vooropgesteld werd door het 
dynamisch risicobeheersingssysteem bedoeld in artikel 3 van het KB van 27 maart 1998 
betreffende het welzijnsbeleid. Tevens garandeert de Medecontractant dat deze goederen of 
werken van goede kwaliteit zijn, geen gebreken vertonen en in overeenstemming zijn met de 
toepasselijke Belgische wetten en voorschriften inzake veiligheid en gezondheid op het werk. 

 ZOL is gerechtigd om bij de Medecontractant audits uit te voeren aangaande het 
kwaliteitsbeleid van de Medecontractant. 

8.3. Indien zich bepaalde beperkingen opdringen in het gebruik, of aan bepaalde voorwaarden moet 
worden voldaan voor het opslagen, de bewaring of het vervoer, dan dient de Medecontractant  
ZOL hierover schriftelijk te informeren.   

8.4. De garantieperiode bedraagt minimaal 12 maanden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen 
door beide partijen. Deze garantieperiode gaat in vanaf de oplevering. Het verstrijken van de 
garantieperiode laat de rechten onverlet die ZOL aan de wet en de Overeenkomst kan ontlenen. 

8.5. Tijdens de garantieperiode zijn alle kosten voor reparatie (onderdelen, uren, transport, etc.) ten 
laste van de medecontractant. De overeengekomen garantie gedurende deze termijn houdt in 
ieder geval in, dat de medecontractant enig door ZOL binnen de garantietermijn schriftelijk bij 
medecontractant aangemeld gebrek, zo spoedig mogelijk verhelpt voor rekening van de 
medecontractant, met inbegrip van de bijkomende kosten. Indien medecontractant op grond van 
deze verplichting goederen of onderdelen daarvan heeft gewijzigd, hersteld of vervangen zal ten 
opzichte van deze goederen of onderdelen een volledige garantietermijn gelden, te rekenen 
vanaf het moment waarop ZOL de wijziging, het herstel of de vervanging heeft goedgekeurd en 
onverlet een nog lopende termijn betreffende de oorspronkelijke  door medecontractant 
geleverde goederen. 

 
9. OVERMACHT EN VERHINDERENDE OMSTANDIGHEDEN 

Overmacht of verhinderende omstandigheid sluit de aansprakelijkheid van de Medecontractant 
niet uit voor de schade voor ZOL die daaruit voortvloeit. 
 

10.                VRIJWARING 
 Medecontractant staat er voor in dat de geleverde goederen vrij zijn van alle lasten, beperkingen 

en aanspraken van derden (artikel 1626 en volgende van het Burgerlijk Wetboek), inclusief 
beperkingen die zouden kunnen voortvloeien uit octrooien, auteursrechten of andere 
intellectuele eigendomsrechten, met uitzondering van lasten, beperkingen en aanspraken die 
ZOL uitdrukkelijk in de Overeenkomst heeft aanvaard. 

 
11.  AANSPRAKELIJKHEID 
11.1. Medecontractant is aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen kosten van juridische 

bijstand, die door ZOL, zijn personeel of derden als gevolg van of in verband met de uitvoering 
van de Overeenkomst zijn geleden, zoals een gebrek in de goederen en/of hulpmiddel(en) en/of 
installatie en/of montage daarvan, het uitvoeren van een onderhoud, het handelen of nalaten van 
medecontractant, zijn personeel of degenen die hij bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft 
betrokken in het bijzonder. 

11.2 Medecontractant is verplicht zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid te 
verzekeren en verzekerd te houden en verleent ZOL op eerste verzoek inzage in de betreffende 
polis. Deze polis zal een afstand van verhaal bevatten ten voordele van ZOL. 

11.3. Medecontractant vrijwaart ZOL en zijn personeel voor alle aanspraken, als bedoeld in vorige 
leden, van welke aard of uit welken hoofde dan ook . 

11.4. ZOL is uitsluitend aansprakelijk voor schade waarvan medecontractant aantoont dat die is 
veroorzaakt door opzet van ZOL. 

 
12. OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST 
12.1 Medecontractant zal de rechten en de verplichtingen die voor hem uit de Overeenkomst 

voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van ZOL. 

12.2. ZOL kan aan de in het vorige lid bedoelde toestemming voorwaarden verbinden. Deze 
toestemming van ZOL ontslaat de medecontractant op geen enkele wijze van zijn verplichtingen 
uit de Overeenkomst. 

12.3. Medecontractant zal de uitvoering van de Overeenkomst noch geheel, noch gedeeltelijk aan 
derden uitbesteden (onderaanneming) zonder voorafgaande schriftelijke melding aan ZOL. 

 
13. BEËNDIGING 
13.1. In geval van niet-nakoming door medecontractant van één van de verplichtingen uit deze 

Overeenkomst, dan kan deze worden beëindigd door ZOL, zonder dat ze hiervoor enige 
aansprakelijkheid oploopt. In dat geval vindt de beëindiging van rechtswege plaats na afloop 
van een termijn van acht dagen , na een per aangetekende brief met ontvangstbewijs verzonden 
ingebrekestelling, behalve als de medecontractant tijdens deze termijn de niet-nakoming 
volledig heeft verholpen, zonder afbreuk van het recht op schadevergoeding en van alle rechten 
en vorderingen die ZOL tegen de medecontractant zou kunnen hebben. 

13.2 Daarnaast heeft ZOL ook het recht om de Overeenkomst van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling te beëindigen en onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen 
indien de medecontractant in staat van faillissement geraakt, een gerechtelijk akkoord aanvraagt, 
in vereffening wordt gesteld, of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt 
genomen. 

 
14. VERTROUWELIJKHEID 
14.1. De medecontractant erkent dat hij alle informatie die hij (on)rechtstreeks van ZOL heeft 

verkregen, vertrouwelijk zal behandelen en onder geen beding en op geen enkele wijze zal 
onthullen aan een derde partij. 

 
15. VEILIGHEID EN DATABEHEER 
15.1. Medecontractant verbindt er zich toe de toegangsprocedures en veiligheidsregels die gelden bij 

ZOL na te leven en zijn personeel hiervan voldoende op de hoogte te brengen. ZOL heeft het 
recht om de gegevens van de medecontractant op te nemen in zijn leveranciersbestand. 

15.2 De leverancier gebruikt de ter zijner beschikking gestelde vertrouwelijke gegevens uitsluitend 
om haar verplichtingen onder deze overeenkomst na te komen. Clausule 14.1 en 15.1 blijven na 
beëindiging van de overeenkomst gehandhaafd. 

 
16.  INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 
16.1. Intellectuele eigendomsrechten met betrekking op materialen of documenten overgemaakt aan 

de medecontractant voor uitvoering van deze Overeenkomst, blijven te allen tijde de eigendom 
van ZOL. 

 
17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK 
17.1. Alle geschillen met betrekking tot de (i) bestellingen waarop deze Algemene 

Aankoopvoorwaarden van toepassing zijn, en (ii) de Algemene Aankoopvoorwaarden zelf, 
vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het  vredegerecht Tongeren-Voeren, de rechtbank 
van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren, of de rechtbank van eerste aanleg Limburg, 
afdeling Tongeren, al naar gelang hun materiële bevoegdheid.. ZOL behoudt zich het recht voor, 
in alle gevallen en hoe het ook zij, de betwisting voor om het even welke andere bevoegde 
rechtbank te brengen. 

 
17.2. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is 

het interne Belgische recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties 
inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Goederen is uitgesloten. 

 


