ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN INTER CASH BVBA

1.Algemeen
1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de levering van
Goederen of Diensten tussen Inter Cash bvba en de leverancier aan Inter Cash bvba.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor zover schriftelijk door Inter Cash bvba bevestigd.
Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij (hierna “Leverancier”) wordt nadrukkelijk afgewezen.
1.3 In geval een bepaling uit deze voorwaarden ongeldig mocht blijken te zijn dan laat dit de rechtskracht van de overige
bepalingen onverlet. Partijen zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling overeenkomstig de geest
van deze voorwaarden.
1.4 Nieuwe algemene voorwaarden treden onmiddellijk in werking. Ze worden op de website www.intercash.begepubliceerd.
2.Aanbiedingen
2.1 Aanbiedingen van de Leverancier zijn bindend en onherroepelijk.
2.2 Een overeenkomst komt alléén tot stand indien en voor zover nadrukkelijk schriftelijk door Inter Cash bvba als zodanig
bevestigd of geaccepteerd.
2.3 Door de Leverancier verstrekte gegevens en monsters gelden als bindend. Hiervan kan slechts worden afgeweken na
voorafgaande schriftelijke toestemming van Inter Cash bvba.
3.Prijzen en betaling
3.1 De aangeboden dan wel overeengekomen prijs is in euro, vast en niet vatbaar voor enige verandering, verhoging of
toeslag.
3.2 Betaling geschiedt, indien niet anders overeengekomen, tegen een bij levering overlegde factuur binnen 30 dagen netto
dan wel 14 dagen met een korting van 2%. De factuur dient de relevante referenties zoals het ordernummer van Inter Cash
bvba te vermelden.
3.3 Inter Cash bvba heeft te allen tijde het recht haar vorderingen op de Leverancier (uit welke hoofde dan ook) te verrekenen
met schulden die zij aan de Leverancier heeft.
4.Btw-registratienummer
Partijen zijn over en weer verplicht aan elkaar hun correcte btw-registratienummer te verstrekken, alsmede onmiddellijk
mededeling te doen van enige wijziging daarvan.

5.Levering en levertijden
5.1 De levering vindt plaats op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip. Bij afwezigheid van
overeenkomst met betrekking tot de plaats van de levering, moeten de goederen afgeleverd worden in het magazijn van Inter
Cash bvba, op werkdagen tussen 8 en 16 uur.
5.2 Goederen worden geacht te zijn geleverd en Diensten worden geacht te zijn verricht indien zij volledig in
overeenstemming met de specificatie zijn gedaan, inclusief alle benodigde documenten, (materiaal)certificaten, testrapporten,
handleidingen, veiligheidsinformatiebladen (zoals gebaseerd op artikel 31 van de Europese Verordening (EG) nr. 1907/2006
– REACH dan wel enige andere wet- of regelgeving) en leverdocumentatie zoals paklijst en/of afleverbon.
5.3 Leveringen welke vóór de overeengekomen leverdatum worden gedaan vereisen de voorafgaande schriftelijke
toestemming van Inter Cash bvba.
5.4 Opgegeven levertijden zijn essentieel en worden beschouwd als een fatale termijn. Leverancier is automatisch, van
rechtswege in verzuim als de levertermijn wordt overschreden.
5.5 Bij overschrijding van de leverdatum is Leverancier gehouden een boete aan Inter Cash bvba te betalen. Deze boete
bedraagt 1,0 % (één procent) van de totale opdrachtwaarde voor iedere dag waarmee de levertermijn wordt overschreden.
5.6 De betaling van genoemde boete laat de rechten van Leverancier op vergoeding van alle daadwerkelijk geleden schade,
beëindiging wegens tekortkoming of enig ander contractueel of wettelijk recht, onverlet.
5.7 Zonder afbreuk te doen aan enige verplichting of verantwoordelijkheid van Leverancier, dient Leverancier Inter Cash
bvba onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen indien en zodra enige vertraging in de levering is voorzien.
Indien het mogelijk is de (gevolgen van de) vertraging te beperken, is Leverancier gehouden om hiertoe voor eigen rekening
en risico alle benodigde handelingen te verrichten en activiteiten te ondernemen.
6.Eigendomsovergang en voorbehoud

6.1 De eigendom van Goederen gaat over op Inter Cash bvba bij levering dan wel, in het geval Inter Cash bvba één of
meerdere aanbetalingen doet, bij betaling van 50% (vijftig procent) of meer van de overeengekomen prijs voor de betreffende
zaak. Ongeacht een dergelijke eigendomsovergang blijven de Goederen wel voor rekening en risico van Leverancier tot aan
het moment van levering.
6.2 Enig eigendomsvoorbehoud op welke manier en in welke vorm dan ook gemaakt door Leverancier is niet van
toepassing.
7.Verpakking
7.1 Alle Goederen dienen correct te worden verpakt overeenkomstig de normaal gebruikelijke vereisten voor transport en
dienen te worden voorzien van markeringen zoals aangegeven door Inter Cash bvba.
7.2 Alle gebruikte verpakkingsmaterialen worden het eigendom van Inter Cash bvba. Echter, indien Inter Cash bvba dit
verzoekt dient Leverancier, voor haar rekening en risico, de gebruikte verpakkingsmaterialen terug te nemen.
7.3 Leverancier is verantwoordelijk voor het op de juiste manier in acht nemen van alle toepasselijke overheidsregels inzake
verpakking en transport, door zowel Leverancier als door vervoerders.
8.Wijzigingen, meerwerk
8.1 Leverancier zal geen wijzigingen in het ontwerp en / of de specificaties doorvoeren zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van Inter Cash bvba. Wijzigingen doorgevoerd op verzoek van Leverancier leiden in geen enkel geval tot een
prijsverhoging.
8.2 Inter Cash bvba heeft het recht schriftelijk de opdracht te wijzigen en/of meerwerk te bestellen. Leverancier zal zo
spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, en altijd voorafgaand aan het uitvoeren van de wijziging of het
meerwerk, Inter Cash bvba in kennis stellen van de consequenties met betrekking tot de prijs en / of de levertijd. Bij
afwezigheid van een dergelijke in-kennis-stelling is Leverancier niet gerechtigd tot enige
aanpassing van de prijs of levertijd.
8.3 Indien een wijziging resulteert in minderwerk dan wel in een verlaging van de kosten dan is Inter Cash bvba gerechtigd
tot een proportionele prijsaanpassing.
8.4 Indien de wijzigingen dan wel het Inter Cash bvba zoals verzocht door Inter Cash bvba niet haalbaar zijn dan wel niet
tegen voor Inter Cash bvba acceptabele prijzen uitgevoerd kunnen worden dan heeft Inter Cash bvba het recht de originele
opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden conform artikel 11.4.
9.Inspectie en testen
9.1 Inter Cash bvba en/of haar klanten of derde partijen welke handelen in opdracht van Inter Cash bvba hebben te allen tijde
het recht om voorafgaand aan de levering de Goederen te inspecteren en/of te testen, waar deze zich ook bevinden.
9.2 Leverancier informeert Inter Cash bvba tijdig over de datum waarop de te leveren zaken geïnspecteerd dan wel getest
kunnen worden. Leverancier verschaft Inter Cash bvba alle informatie, benodigdheden en faciliteiten benodigd voor inspectie
en/of tests.
9.3 Leverancier is gehouden om alle tijdens enige inspectie vastgestelde defecten en/of tekortkomingen onmiddellijk te
verhelpen.
10.Garantie
10.1 De garantieperiode (hierna de “Garantieperiode”) bedraagt 24 (vierentwintig) maanden na levering dan wel, indien de
Goederen en/of Diensten bestemd zijn om onderdeel uit te maken van een andere zaak, 24 (vierentwintig) maanden na
levering van deze andere zaak aan de klant van Inter Cash bvba.
10.2 Leverancier garandeert dat bij levering en binnen de Garantieperiode de Goederen en/of Diensten:
a) deugdelijk en in overeenstemming met de overeenkomst en bijbehorende specificaties zijn;
b) beschikken over de toegezegde dan wel in redelijkheid te verwachten eigenschappen;
c) vrij zijn van gebreken in materiaal, ontwerp, constructie, assemblage en vakmanschap;
d) geschikt zijn voor het doel waarvoor ze bedoeld of bestemd zijn;
e) geen inbreuk maken op enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht van enige derde partij en verder vrij zijn van enige
aanspraak of vordering van enige derde; en
f) tenminste voldoen aan de wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften,
richtlijnen en standaarden;
g) voorafgaand aan levering, volledig en exclusief eigendom zijn van Leverancier en vrij zijn van enig beperkt of zakelijk
zekerheidsrecht zoals maar niet beperkt tot pand, hypotheek of beslag.
10.3 Indien de Goederen en/of Diensten niet aan de bovengenoemde garantie blijken te voldoen, dan is Leverancier (ter
exclusieve keus van Inter Cash bvba) gehouden tot levering van een nieuw Product, het opnieuw verrichten van de Diensten
dan wel herstel van de tekortkoming.

10.4 Na reparatie dan wel vervanging geldt een nieuwe garantieperiode van 24 (vierentwintig) maanden na de datum van
reparatie dan wel vervanging.
10.5 Naast de in dit artikel genoemde verplichtingen is Leverancier gehouden om alle door Inter Cash bvba als gevolg van
een tekortkoming geleden schade te vergoeden.
11.Opschorting en ontbinding
11.1 Inter Cash bvba heeft het recht de uitvoering van haar prestaties op te schorten indien de Leverancier in verzuim is ter
zake de uitvoering van enige op haar rustende verplichting uit de opdracht, overeenkomst dan wel enige andere jegens Inter
Cash bvba bestaande verbintenis. Eventuele hieruit resulterende prijsverhogingen en termijnverlengingen zijn voor rekening
en risico van bij hervatting door te voeren.
11.2 Een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Leverancier doet zich eveneens voor in geval van
vertraging in de productie dan wel vertraging in de ontvangst van de productieplanning dan wel indien Inter Cash bvba het
gerechtvaardigd vermoeden heeft dat er zich een dergelijke vertraging voor zal doen.
11.3 Indien Inter Cash bvba gerede twijfel heeft omtrent de mogelijkheid van Leverancier om haar verplichtingen uit te
voeren heeft Inter Cash bvba eveneens de bevoegdheid haar verplichtingen op te schorten tot door de Leverancier voldoende
zekerheid is gesteld.
11.4 Indien de Leverancier niet binnen een redelijke termijn na hiertoe in gebreke te zijn gesteld aan haar verplichtingen
voldoet dan wel in geval van een (aanvraag tot) faillissement of surseance van betaling van de Leverancier, is Inter Cash
bvba gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te
zijn.
11.5 Indien Inter Cash bvba of Leverancier voor een periode langer dan 60 (zestig) dagen niet in staat is haar verplichtingen
na te komen als gevolg van overmacht, zijn beide partijen gerechtigd, met behulp van een schriftelijk verklaring, de
overeenkomst te beëindigen, tegen een pro rata vergoeding van de reeds geleverde Goederen en Service.
11.6 Buiten de bovengenoemde omstandigheden, is Inter Cash bvba gerechtigd de overeenkomst, om welke reden dan ook te
ontbinden met behulp van een schriftelijk verklaring, tegen betaling van een pro rata vergoeding van de reeds geleverde
Goederen en Service. Indien Leverancier bewijst schade te hebben geleden zal bovengenoemd bedrag verhoogd worden met
een maximaal bedrag van 10 % van de resterende contractprijs, en dit als enige en exclusieve vergoeding voor enig en alle
schade.
12.Cessie
12.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inter Cash bvba mag Leverancier haar verplichtingen uit enige
opdracht of overeenkomst niet in zijn geheel of gedeeltelijk overdragen of cederen aan dan wel laten uitvoeren door enige
derde.
12.2 Verleende toestemming ontheft Leverancier niet van enige verplichting onder of voortkomende uit enige opdracht of
overeenkomst.
13.Aansprakelijkheid
Leverancier is aansprakelijk voor, en zal Inter Cash bvba en haar klanten buiten rechte houden en vrijwaren tegen:
a) enige en alle schade, kosten, vorderingen en verliezen, direct dan wel indirect ontstaan uit dan wel veroorzaakt door de
Goederen en/of de Service;
b) enige en alle schade van Leverancier, zoals maar niet beperkt tot schade ontstaan aan gereedschap en/of werktuigen dan
wel ongevallen of overlijden van haar personeel, hoe dan ook veroorzaakt (inclusief (grove) nalatigheid van Inter Cash
bvba);
c) enige en alle schade, vorderingen, verliezen, kosten (inclusief juridische en advocaatkosten) en aansprakelijkheden als een
gevolg van een (beweerdelijke) inbreuk op de intellectuele eigendom van derden.
14.Toepasselijk recht
Op de overeenkomst, waarvan deze inkoopvoorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

