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Onze bestellingen zijn alleen geldig wanneer zij schriftelijk gebeuren en door de bevoegde gemachtigde van ons bedrijf ondertekend zijn.
Mondelinge en telefonische bestellingen verbinden ons alleen wanneer zij schriftelijk worden bevestigd. De aanvaarding van de bestelling
impliceert dat de leverancier volledig, uitsluitend en zonder voorbehoud onderhavige aankoopvoorwaarden aanvaardt, en annuleert daardoor alle
andersluidende of afwijkende voorwaarden vermeld in de offertes of bevestigingen van bestellingen door onze leveranciers. Er kan alleen
rekening worden gehouden met de algemene verkoopsvoorwaarden van onze leveranciers, die in tegenspraak zouden zijn met onze algemene
aankoopvoorwaarden, als daaromtrent voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord werd gesloten.
Wanneer een dergelijk bijzonder akkoord werd gesloten, betekent dit dat de leverancier onderstaande voorwaarden aanvaardt.
1. De levering en de betaling gebeuren te Heverlee, behalve wanneer dit in de tekst zelf van de bestelling anders wordt gestipuleerd. Na
ontvangst van de bestelling vragen wij de leverancier ons de bevestiging met opgave van prijs en termijn terug te sturen. Elke bestelling die
niet binnen de acht dagen wordt bevestigd, wordt als aanvaardbaar beschouwd. De overeengekomen levertermijnen moeten strikt worden
nageleefd. Geen enkele vertraging zal worden aanvaard.
In geval van vertraging kan REHAU, zonder afbreuk te doen aan elk recht op schadevergoeding, de bestelling geheel of gedeeltelijk
opzeggen en de leverancier vragen alle schade te betalen die het gevolg is van de laattijdige levering of voor het geleden verlies.
Wanneer het niet mogelijk is de overeengekomen levertermijn te respecteren, moet de leverancier ons onmiddellijk op de hoogte stellen van
de reden van de vertraging en van de bijkomende termijn die hij nodig heeft, zodat wij daar akkoord kunnen mee gaan.
Wanneer de prijzen van de leverancier tussen het ogenblik van de bestelling en dat van de levering gedaald zijn, of wanneer gunstiger
voorwaarden worden toegepast, kan REHAU eisen die prijzen en voorwaarden onmiddellijk toe te passen op de gedane bestellingen. Een
eventuele prijsstijging of minder gunstige voorwaarden blijven voor de gedane bestellingen zonder gevolg.
2. De goederen moeten vrij van kosten op ons adres geleverd worden, en reizen op risico van de leverancier.
De uren waarop de goederen in ontvangst genomen worden, zijn:
- van maandag tot donderdag van 8 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur
- ’s vrijdags van 8 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 15 uur.
3. Daar wij bij ontvangst van de goederen onmogelijk de nodige controles kunnen uitvoeren, behouden wij ons het recht voor om ten allen tijde
een klacht te uiten of de goederen terug te sturen. Een verzending die qua hoedanigheid, kwaliteit en hoeveelheid de bestelling overstijgt,
kan niet worden aanvaard. Bij niet-conforme levering behouden wij ons het recht voor de goederen terug te sturen, de bestelling te wijzigen,
de vervanging van de goederen te eisen, of nog de betaling te eisen van een schadevergoeding voor de schade die wij lijden doordat de
leverancier de bepalingen of de technische specificaties niet gerespecteerd heeft.
De goederen moeten beantwoorden aan wat wij gevraagd hebben en aan de opgelegde technische normen. Wanneer dat niet het geval is,
moet de leverancier dat op eigen kosten verhelpen. Wanneer hij ondanks alles zijn verbintenissen niet nakomt, behouden wij ons het recht
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voor om de nodige maatregelen te nemen op zijn risico en op zijn kosten. Voor al onze al dan niet vervallen rechten ten overstaan van de
leverancier bezitten wij het recht te compenseren of het retentierecht te doen gelden.
De verkoper vrijwaart de NV REHAU van elke eis of vonnis waarvan zij het voorwerp zou kunnen zijn uit hoofde van een gebrekkige of
verkeerde levering. De leverancier ontslaat REHAU van elke aansprakelijkheid voor eventuele klachten, zoals zij worden omschreven in de
Europese Richtlijn van 25 juli 1985 met betrekking tot de Burgerlijke Aansprakelijkheid inzake gebrekkige producten.
Door onderhavige bestelling te aanvaarden, verbindt de verkoper ze zich toe de douane-administratie de gelegenheid te bieden de juistheid
van de certificaten van herkomst en diverse verklaringen te controleren, en alle inlichtingen daaromtrent te verschaffen. Hij verbindt er zich
bovendien toe alle kosten en schade terug te betalen wanneer de bevoegde administratie de opgegeven herkomst weigert te aanvaarden.
Uw controles en analyses waarborgen ons dat het geleverde product beantwoordt aan onze technische leveringsvoorwaarden.
U verbindt er zich toe alle plans en controles van meet- en kwaliteitsanalyses gedurende 10 jaar te bewaren. Wij behouden het recht op
informatie en beschikking over de documenten en het recht om er kopieën van te maken.
4. De leverancier wordt verzocht om voor elke verzending ons ten laatste de dag van de verzending zelf de factuur over te maken, samen met
een kopie van de leveringsbon.
5. Deze bestelling wordt u toevertrouwd op voorwaarde dat uw product gedekt is door een polis van burgerlijke aansprakelijkheid na levering.
6. Onze betalingen gebeuren dertig dagen, einde van de maand door storting op de IBAN bankrekening van de leverancier.
In geval van betwisting, van welke aard ook, behouden wij het recht de betaling te schorten.
Al onze modellen, maquettes, monsters en plans zijn vertrouwelijk en kunnen alleen worden gebruikt om aan onze vragen te voldoen. De
leverancier verbindt er zich toe ze niet te verspreiden. De plans, modellen en preciseringen die door ons werden aangebracht blijven onze
eigendom, kunnen alleen voor ons worden gebruikt en mogen nooit aan derden worden doorgegeven. Hetzelfde geldt voor elke fabricageinstallatie.
Bij stopzetting van de transactie blijven alle plans en modellen onze eigendom en zij moeten ons in goede staat worden terugbezorgd. Zij
mogen niet worden aangewend door derden, noch voor de leverancier, zonder onze toestemming.
7. De leverancier verbindt er zich toe onze bestellingen en werken als strikt confidentieel te beschouwen. In zakelijke betrekkingen mag
daarover geen publiciteit worden gevoerd zonder schriftelijke toestemming van onzentwege.
8. De leverancier verbindt er zich toe zijn eventuele vordering ten overstaan van REHAU niet over te dragen. De leverancier mag zijn contractuele verplichtingen niet doorgeven aan een derde zonder de toestemming van REHAU.
9. De leverancier waarborgt REHAU dat de rechten van derden niet worden geschonden door de levering en het gebruik van de geleverde
goederen. Hij verbindt er zich toe REHAU vrij en onbelast te houden van elk verhaal vanwege derden uit dien hoofde.
10. De leverancier staat ervoor in dat zijn leveringen in overeenstemming zijn met de bepalingen van de regelgeving (EG) Nr. 1907/2006
betreffende de registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemische stoffen (“REACH-regelgeving”). Met name is de leverancier
ervoor verantwoordelijk dat de aanwezige stoffen in de door hem geleverde producten werden onderworpen aan een voorafgaande
registratie en na de overgangsperiodes aan een artikel 32 van de REACH-regelgeving vereiste informatie ter beschikking gesteld zullen
worden.

Indien de leverancier producten levert zoals gedefinieerd in artikel 3 van de REACH-regelgeving, is hij er met name voor verantwoordelijk dat
hij zijn verplichting nakomt betreffende het doorgeven van informatie volgens artikel 33 van de REACH-regelgeving.
11. In geval van overmacht of van staking, mobilisatie, oorlog, lock-out, opvordering, overstroming, brand of elke andere gebeurtenis buiten
REHAU om, maar die wel de mogelijkheid aantast om de levering aan te nemen of de bestelde goederen te gebruiken, kan REHAU de
lopende contracten opzeggen zonder dat dit aanleiding kan geven tot betaling van schadevergoeding.
12. Alleen de rechtbanken van Leuven en Antwerpen zijn bevoegd, ongeacht de oorzaak en de plaats van het geschil en ongeacht de bijzondere
voorwaarden, zelfs ingeval de garantie wordt ingeroepen of wanneer er meerdere verweerders zijn.
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