ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN NMBS (COMMERCIËLE ACTIVITEITEN) UITGAVE 07/2017
1. ALGEMEENHEDEN
De verkoper is gebonden door zijn offerte gedurende een termijn van 30 dagen die begint te lopen, hetzij vanaf de uiterste datum voor het
indienen van de offertes, hetzij, bij gebrek aan een dergelijke datum, vanaf de dag na het ontvangen van zijn offerte.
Het afsluiten van een koopovereenkomst door de NMBS veronderstelt een schriftelijke en ondertekende bestelling.
Elke wijziging dient schriftelijk te gebeuren.
Deze algemene voorwaarden, alsook de bijzondere voorwaarden maken integraal deel uit van de koopovereenkomst.
In geval van tegenstrijdigheid tussen beide, primeren de bijzondere voorwaarden.
Onder bijzondere voorwaarden wordt verstaan alle voorwaarden, toepasselijk op een welbepaalde koopovereenkomst, zoals bvb. het bestek, de
prijsaanvraag, de technische bepalingen, enz.
De voorwaarden van de verkoper zijn enkel toepasselijk voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden zoals hierbij bepaald.
Op de koopovereenkomst is enkel het Belgisch recht toepasselijk.
De regeling van geschillen m.b.t. de koopovereenkomst, behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van koophandel te Brussel.
De rechten en plichten die voortvloeien uit de koopovereenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder schriftelijk akkoord van de
contracterende partijen.
Het geheel van schuldvorderingen en schulden die bestaan tussen de verkoper en de NMBS, zelfs in het kader van verschillende
overeenkomsten, zullen als een geheel beschouwd worden, zodat elke partij er zich op kan beroepen compensatie door te voeren.
In geval van faillissement van de verkoper, gerechtelijk concordaat, vereffening of enige andere gelijkaardige procedure, kan de NMBS de
overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verbreken, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding. De
verbreking wordt bij aangetekend schrijven genotificeerd.
2. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
De leveringen dienen op alle gebied te voldoen aan de opgelegde technische vereisten, en overeen te stemmen met de tekeningen en ingediende
modellen en met de stalen en prototypes die werden overhandigd. Bij gebrek aan voorziene technische voorwaarden, dienen de leveringen
vervaardigd te zijn volgens de regels van de kunst, vrij van constructiefouten, fabricatie- of conceptiefouten en ze moeten beantwoorden aan de
redelijke eisen van stevigheid, doeltreffendheid en afwerking.
In geval van overmacht zullen de partijen alles in het werk stellen om de gevolgen ervan te beperken of teniet te doen.
Ze zullen samenwerken teneinde nieuwe leveringstermijnen voorop te stellen.
Belangrijke opmerking: inzake het welzijn van werknemers tijdens de uitoefening van hun werk, wordt aan de werkgevers van ondernemingen
die extern zijn aan de NMBS en die activiteiten komen uitoefenen of zich verplaatsen binnen de aanhorigheden van de NMBS ter kennis gebracht
dat de brochure “Veilig werken en zich verplaatsen bij de NMBS” kan bekomen worden op het adres vermeld op de prijsaanvraag, bestek,
notificatie of opdracht.
De aannemer is verplicht de van kracht zijnde reglementeringen REACH en CLP te eerbiedigen en, in voorkomend geval, de gegevens
betreffende de preregistraties of registraties aan de NMBS over te maken.
3. PRIJS, FACTURATIE, BETALING
Tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden, is de prijs vast en niet herzienbaar. Hij wordt uitgedrukt in Euro.
De verkoper wordt geacht een prijs te bepalen, waarin, op de BTW na, alle taksen en kosten zijn inbegrepen, met inbegrip van kosten van
verpakking, belading, overlading, vervoer, verzekering en douaneverrichtingen, documentatiekosten, kosten van montage, douanerechten en
accijnzen.
De facturen worden in één origineel exemplaar opgemaakt, per levering en per plaats van bestemming en verstuurd naar volgend adres:
NMBS
10.01 B-FI.224
Frankrijkstraat 56
BE - 1060 BRUSSEL
Zij vermelden de verplichte vermeldingen volgens Artikel 226 Richt.2006/112 en bovendien:
- het nummer van de bestelling SAP (afgedrukt in de hoofding na “onze referentie”), van het lot of de post
- het naamlijstnummer NMBS van de geleverde artikelen.
Indien onze referentie niet op de factuur wordt overgenomen, zal de NMBS zich genoodzaakt zien om de factuur ter correctie terug te sturen.
De betaling zal verricht worden binnen een termijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie (indien van
toepassing) en voor zover de NMBS in het bezit is van de regelmatig opgemaakte factuur. Hij wordt uitgedrukt in Euro.
4. VERZENDING EN LEVERING
- Onder de levering wordt verstaan: de aanvaarding van de ter beschikking gestelde goederen in het magazijn.
- De leveringstermijn is vastgesteld in de bestelling.
Hij wordt uitgedrukt, hetzij in kalenderdagen, -weken, of - maanden, hetzij van datum tot datum. Wanneer de leveringstermijn wordt uitgedrukt
in kalenderdagen, -weken of -maanden, wordt hij geschorst gedurende de periode van bedrijfssluiting van de verkoper voor jaarlijks verlof.
- Het niet naleven van de leveringstermijn geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot het toepassen van een boete waarvan
het bedrag wordt vastgesteld op 0,1 % van de waarde van de niet geleverde goederen per kalenderdag vertraging met een maximum van 7,5 %
- Indien de leveringstermijn verstreken is zonder dat er levering heeft plaatsgevonden, kan de NMBS de opdracht van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling verbreken, onverminderd haar recht op schadevergoeding. Ze geeft hiervan kennis aan de verkoper per
aangetekende brief. In dit geval heeft de NMBS het recht de goederen, waarvan het gebruik afhankelijk is van de niet geleverde goederen,
terug te zenden naar de verkoper. De verkoper betaalt de hiervoor ontvangen gelden terug, verhoogd met de wettelijke interest te rekenen
vanaf de dag van betaling door de NMBS.
- De plaats van levering wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden.
- De verkoper is belast met het verzenden van de goederen.
Verpakkingsvoorschriften
De levering moet degelijk verpakt zijn, zodat de goederen niet beschadigd kunnen worden. Kwetsbare stukken moeten individueel ingepakt
worden. Elk pak van de levering moet gemerkt zijn met het nummer van de bestelling en afzonderlijk genummerd zijn.
Bij de levering moet buiten op één van de colli een paklijst gevoegd zijn met een globaal overzicht van de geleverde goederen, en een
detailoverzicht per verpakking. Indien verschillende goederen in een zelfde collo verpakt zijn, moeten deze degelijk gemerkt zijn. De
naamlijstnummers van de NMBS moeten hiervoor gebruikt worden, indien deze op de bestelling vermeld zijn.
Verschillende bestellingen mogen niet samen verpakt worden.
Indien deze verpakkingsvoorschriften niet nageleefd worden, behoudt de NMBS zich het recht voor om de levering te weigeren. De toepassing
van deze verpakkingsvoorschriften zal daarenboven een element vormen voor de beoordeling van leveranciers door de NMBS.
5. KEURING, OPLEVERING EN WAARBORG.
Voorafgaande keuring.
Voor zover de bijzondere voorwaarden hierin voorzien, kan de NMBS controleren of de materialen en grondstoffen die verwerkt zullen worden,
voldoen aan de opgelegde voorwaarden. De materialen en grondstoffen die niet voldoen, moeten vervangen, hersteld of verwijderd worden. De
voorafgaande keuring brengt voor de NMBS geen enkele verplichting mee t.a.v. een latere oplevering.
Gedeeltelijke voorlopige oplevering (op de plaats van vervaardiging).
De bijzondere voorwaarden kunnen voorzien in een gedeeltelijke voorlopige oplevering en bepalen de modaliteiten ervan.
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Volledige voorlopige oplevering (op de plaats van de levering).
Voor elke levering maakt de verkoper een borderel op en verzendt dit naar de NMBS of overhandigt het aan de NMBS ten laatste op de datum van
de verzending of terbeschikkingstelling van de goederen. Het borderel geeft de aard, de hoeveelheid, het merk, het naamlijstnummer van de
verzonden goederen weer, alsook het bestelnummer en de datum van de overeenkomst. Het is mogelijk het borderel te vervangen door een
factuur, die dezelfde vermeldingen bevat.
Op de plaats van aflevering kijkt de NMBS de soort en de hoeveelheid van de leveringen na en neemt eventuele beschadigingen op. Ze beschikt
over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen om de voorlopige oplevering of de gemotiveerde weigering van de goederen te betekenen aan
de verkoper. Bij gebrek aan het innemen van een standpunt door de NMBS binnen deze termijn, wordt de voorlopige oplevering geacht te
hebben plaatsgevonden.
In geval van weigering van aanvaarding heeft de NMBS twee mogelijkheden:
- Ze kan vervanging door conforme goederen eisen of verwijdering van de vastgestelde gebreken. In dat geval blijven de boeten voorzien in
artikel 4, alinea 3 lopen tot zolang de voorlopige oplevering niet heeft plaatsgevonden.
- Ze kan de opdracht van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verbreken, onverminderd haar recht op schadevergoeding. De
verbreking wordt aan de verkoper betekend per aangetekende brief. Het terugzenden van de reeds geleverde goederen valt ten laste van de
verkoper.
Waarborg
Onverminderd de wettelijke waarborg tegen verborgen gebreken, waarborgt de verkoper de kwaliteit en de goede werking van de goederen
gedurende een termijn van 1 jaar, die aanvangt op de dag na de betekening van de voorlopige oplevering. Goederen die tijdens de
waarborgperiode gebreken vertonen of niet beantwoorden aan de voorwaarden van de bestelling, worden gratis vervangen door de verkoper,
zonder afbreuk te doen aan het recht van de NMBS op schadevergoeding.
Er loopt een nieuwe waarborgtermijn van 1 jaar voor alle goederen die ter vervanging van voornoemde werden geleverd.
Definitieve oplevering.
De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn.
Opleveringskosten.
De opleveringskosten zijn ten laste van de NMBS. Nochtans vallen deze kosten ten laste van de verkoper voor alle opleveringsoperaties die
nodig zijn geworden door zijn toedoen. Hetzelfde geldt in geval van afkeuring of wanneer de leveringen, door toedoen van de verkoper, niet
kunnen worden aangeboden ter ontvangst.
In alle gevallen is de verkoper ertoe gehouden aan de NMBS alle technische middelen ter beschikking te stellen die nodig zijn voor de oplevering
op de plaats van fabricatie.
6. OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO.
Tot op het ogenblik van de voorlopige oplevering blijft de verkoper eigenaar van de goederen. Vanaf dan worden ze eigendom van de NMBS.
In geval de goederen vervaardigd worden d.m.v. voorschotten die door de NMBS gestort worden, wordt de NMBS eigenaar van de goederen
naarmate deze vervaardigd worden.
Het risico wordt overgedragen op het ogenblik van de voorlopige oplevering.
7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.
De verkoper waarborgt dat het gebruik van de goederen geen inbreuk maakt op de intellectuele- of industriële eigendomsrechten van derden. De
verkoper vrijwaart de NMBS, de gebruikers, haar klanten tegen elke vordering tot terugeis ingesteld door een derde wegens schending van zijn
rechten op de goederen die het voorwerp uitmaken van de koopovereenkomst.
De NMBS heeft als enige de intellectuele- en industriële eigendomsrechten op goederen waarvan de ontwikkeling door haar werd betaald.
8. DOCUMENTATIE.
De verkoper stelt de documenten, vernoemd in de bijzondere voorwaarden, gratis ter beschikking van de NMBS.
Voor een periode van 10 jaar is de verkoper ertoe gehouden de documenten gratis te actualiseren.
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