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ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en uitvoering van de koop- en/of huurovereenkomst van 

goederen en / of diensten (hierna: Overeenkomst), alsmede van alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen de 

NOORDERHART VZW en de medecontractant.  

Deze algemene voorwaarden hebben altijd voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de medecontractant, tenzij NOORDERHART 

VZW op het ogenblik van het ondertekenen van het contract door NOORDERHART VZW en de medecontractant of op het moment van het 

ondertekenen van de bestelbon door NOORDERHART VZW, schriftelijk en uitdrukkelijk, de toepasselijkheid en de voorrang van de algemene 

voorwaarden van de medecontractant geheel of gedeeltelijk heeft aanvaard.  

Indien (één van) deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de Overeenkomst wijzigen, zijn deze gewijzigde algemene 

voorwaarden onverkort van toepassing behoudens schriftelijk protest van de medecontractant binnen een termijn van 14 dagen nadat de 

gewijzigde algemene voorwaarden aan de medecontractant ter kennis werden gebracht.  

De mogelijke nietigheid van één deze algemene voorwaarden, brengt enkel de nietigheid mee van deze voorwaarde en zij tast in geen enkel 

geval de geldigheid van de andere algemene voorwaarden aan.  

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST  

Aanvragen voor een offerte binden NOORDERHART VZW niet en gelden als een uitnodiging aan de andere partij tot het uitbrengen van een 

offerte.  

Een bestelling is enkel definitief indien dit schriftelijk is en wordt ondertekend conform de delegatiebevoegdheid van NOORDERHART VZW.  

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  

Op de factuur, welke dient opgemaakt te worden volgens de vormvereisten van de BTW-reglementering, dient het van toepassing zijnde BTW-

tarief expliciet bij de prijs vernoemd te worden. De opdracht dient uitgevoerd te worden tegen de in het contract vermelde prijs. 

Installatiekosten zijn inbegrepen in de prijs, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst.  

De in de offerte genoemde prijzen zijn vast voor de totale looptijd van de opdracht, tenzij de Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die 

tot de prijsaanpassing leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.  

4. BETALINGSVOORWAARDEN  

De standaard betalingstermijn bedraagt 60 dagen na factuurdatum en na goedkeuring door gebruiker en dienst veiligheid tenzij anders 

schriftelijk overeengekomen door beide partijen.  

NOORDERHART VZW is gerechtigd de betaling op te schorten indien zij een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst constateert, 

bijvoorbeeld een tekortkoming in de goederen of de eventuele installatie en / of montage daarvan.  

De facturen dienen gericht te worden aan de afdeling Boekhouding van NOORDERHART VZW tenzij anders schriftelijk overeengekomen door 

beide partijen.  

5. LEVERING  

Er dient geleverd te worden wat er besteld is. Afwijkingen in aantallen kunnen pas na goedkeuring door NOORDERHART VZW.  

De levering geschiedt op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip. Bij de levering dient 1 ondertekend exemplaar van de 

afleveringsbon achtergelaten te worden.  

De in de opdracht vermelde levertijd is bindend. Het niet naleven van de levertijd kan leiden tot de beëindiging van de Overeenkomst en/of 

door het opeisen van een schadevergoeding door NOORDERHART VZW.  

Medecontractant zal de bij NOORDERHART VZW geldende veiligheids- en milieuregels zoals voorzien in de toepasselijke Belgische wetten en 

voorschriften inzake veiligheid en gezondheid op het werk, alsmede de huisregels in acht nemen en verklaart hiervan kennis te hebben 

genomen.  

De goederen reizen voor rekening en risico van de medecontractant.  

De levering van de goederen is voor rekening en verantwoordelijkheid van de medecontractant. De goederen en diensten worden geacht te zijn 

aanvaard en de zichtbare gebreken worden geacht te zijn gedekt uiterlijk acht dagen na de levering, tenzij door beide partijen in onderlinge 

overeenstemming iets anders is overeengekomen.  

6. EIGENDOM EN RISICO  

De eigendom van de goederen en dus ook het risico gaat over van de medecontractant op NOORDERHART VZW nadat deze zijn opgeleverd en, 

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

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. NOORDERHART VZW heeft het 
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recht op inzage in de desbetreffende verzekeringspolis. Deze verzekeringspolis zal een afstand van verhaal bevatten ten voordele van 

NOORDERHART VZW, behoudens in geval van opzettelijke fout door het NOORDERHART VZW.  

7. VEREISTEN  

Medecontractant garandeert dat de goederen of diensten, inclusief de eventuele installatie en/of montage daarvan:  

- in overeenstemming zijn met de beschrijving, eisen en omvang volgens de bestelling en de Overeenkomst;  

- nieuw zijn, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen;  

- beschikken over de eigenschappen zoals die door de medecontractant mondeling en/of schriftelijk zijn toegezegd;  

- geschikt zijn voor het doel waarvoor zij worden geleverd;  

- vrij zijn van gebreken;  

- voldoen aan de wettelijke eisen, onder andere op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu, alle zoals deze gelden in de 

landen van fabricage, verzending, doorvoer en bestemming van de goederen op het moment van de levering;  

- voldoen aan de hoogste eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen c.q. certificering, alle zoals deze gelden 

ten tijde van de levering.  

Indien de goederen, ongeacht de resultaten van enige keuring, niet blijken te voldoen aan het bepaalde in het vorige lid, geldt de regeling van 

de verborgen gebreken zoals bepaald in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en mag NOORDERHART VZW de goederen 

naar eigen keuze teruggeven of behouden mits schadevergoeding.  

8. 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 NOORDERHART VZW uitdrukkelijk en in de 

Overeenkomst schriftelijk heeft aanvaard.  

9. GARANTIE  

De garantieperiode bedraagt minimaal 12 maanden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door beide partijen. Deze garantieperiode gaat 

in vanaf de oplevering. Het verstrijken van de garantietermijn laat de rechten onverlet die NOORDERHART VZW aan de wet en de 

Overeenkomst kan ontlenen.  

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 NOORDERHART VZW 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 NOORDERHART VZW de wijziging, het herstel of de vervanging heeft goedgekeurd en onverlet een nog lopende termijn betreffende de 

oorspronkelijk door medecontractant geleverde goederen.  

10. AANSPRAKELIJKHEID  

Medecontractant is aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen kosten van juridische bijstand, die door NOORDERHART VZW, 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.  

Medecontractant is verplicht zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid te verzekeren voor een minimaal bedrag van 2,5 

miljoen euro en verzekerd te houden en verleent NOORDERHART VZW op eerste verzoek inzage in de betreffende polis. Deze polis zal een 

afstand van verhaal bevatten ten voordele van NOORDERHART VZW.  

Medecontractant vrijwaart NOORDERHART VZW, zijn personeel, haar leden en het personeel van de leden voor alle aanspraken, als bedoeld in 

de vorige leden, van derden, van welke aard of uit welken hoofde dan ook.  

NOORDERHART VZW is uitsluitend aansprakelijk voor schade waarvan medecontractant aantoont dat die is veroorzaakt door opzet van 

NOORDERHART VZW.  

11. OVERMACHT  

Geen enkele verantwoordelijkheid kan door NOORDERHART VZW opgelopen worden ten gevolge van overmacht (niet-exhaustieve lijst: oorlog, 

opstand, brand, staking, pandemie,…).  

12. OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST  

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 NOORDERHART VZW.  

NOORDERHART VZW kan aan de in het vorige lid bedoelde toestemming voorwaarden verbinden. Deze toestemming van NOORDERHART VZW 

ontslaat de medecontractant op geen enkele wijze van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.  
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Medecontractant zal de uitvoering van de Overeenkomst noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden uitbesteden (onderaanneming) zonder 

voorafgaande schriftelijke melding aan NOORDERHART VZW.  

13. BEËINDIGING  

In geval van niet-nakoming door de medecontractant van één van de verplichtingen uit deze Overeenkomst, dan kan deze worden beëindigd 

door NOORDERHART VZW, zonder dat zij 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 andere rechten en vorderingen die het ziekenhuis tegen de medecontractant zou kunnen hebben.  

Daarnaast heeft NOORDERHART VZW 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  

De medecontractant erkent dat hij alle informatie die hij (on)rechtstreeks van NOORDERHART VZW heeft verkregen, vertrouwelijk zal 

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

15. VEILIGHEID EN DATA BEHEER  

Medecontractant verbindt er zich toe de toegangsprocedures en veiligheidsregels, die gelden bij NOORDERHART VZW na te leven en zijn 

personeel hiervan voldoende op de hoogte te brengen. NOORDERHART VZW heeft het recht om de gegevens van de medecontractant op te 

nemen in zijn leveranciersbestand.  

16. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN  

Intellectuele eigendomsrechten met betrekking op materialen of documenten overgemaakt aan de medecontractant voor de uitvoering van 

deze overeenkomst, blijven ten allen tijde de eigendom van NOORDERHART VZW.  

17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK  

Deze Overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch Recht, met uitdrukkelijke uitsluiting van de toepassing van het Weens Koopverdrag van 

1980 betreffende de internationale koopovereenkomsten van roerende lichamelijke zaken. Elk geschil betreffende de interpretatie of de 

uitvoering van onderhavige Overeenkomst behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Hasselt. 

 
 


