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LEVERINGSOVEREENKOMST «No» 

Ref.: «JobNo» 

Werf: «JobDescription» 

Tussen: «BuyFromVendorName» 

 «BuyFromAddress» 

 «BuyFromPostCode» «BuyFromCity» 

 Hierna leverancier genoemd 

en: BOUWBEDRIJF FURNIBO NV  

 Bedrijvenlaan 7 

 8630 Veurne  

 Tel.:  058/524.924 

 Fax:  058/51.63.74 

 Mail:  info@furnibo.be 

 BTW:  BE 447.692.117 

 RSZ:  024-1608954-51 

 Erkenning: 7D,D1-7 E, E1 - 7V- 4 C1 – 4G 

 VCA**: certificaatnummer: 02 SMS 750d 

 Vertegenwoordigd door JRK bv dhr. Steven Maeyaert 

 Hierna algemene aannemer genoemd 

werd het volgende overeengekomen:  

mailto:info@furnibo.be
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1 Beschrijving van de levering 

De algemene aannemer gelast de leverancier, naar aanleiding van uw offerte van …/../… 

met referentie ………, en deze aanvaardt de leveringen uit te voeren volgens meetstaat in 

bijlage 1. 

1.1 Bedoelde leveringen onder punt 1 worden geleverd overeenkomstig volgende 

technische voorschriften welke reeds in uw bezit zijn: 

▪ Beschrijvende meetstaat blz: 

▪ Technische bepalingen blz: 

▪ Plannen nr: 

▪ Normen, typebestek, enz van toepassing : 

▪ Details nr: 

1.2 In geval van tegenstrijdigheden zullen de bepalingen van onderhavige overeenkomst 

primeren. 

2 Prijzen van de leveringen, wijze van uitvoering 

2.1 De prijzen zijn exclusief BTW.  

2.2 De eenheidsprijzen van deze overeenkomst zijn vast en onveranderlijk voor de 

volledige duur van de werkzaamheden. De leverancier wordt geacht in zijn 

eenheidsprijzen rekening te houden met de eventuele schommelingen van lonen, 

sociale lasten en materialen en zodoende te verzaken aan elke prijsaanpassing die 

hiermee verband houdt. 

2.3 De verzekering van de goederen gedurende het transport tot aan de werf is ten laste 

van de leverancier en is in de prijs inbegrepen. 

2.4 Bijzondere bepalingen 

In het bijzonder wordt op de volgende bepalingen de aandacht gevestigd. 

▪ De leverancier is verantwoordelijk voor de goederen gedurende het transport. 

▪ Alle transport is voorzien tijdens normale werkuren (tussen 06h00 en 22h00). 

▪ EXTRA VWN………….. 

3 Facturatievoorwaarden 

3.1 De facturen moeten opgemaakt zijn per werf, en minimaal volgende gegevens 

vermelden in afzonderlijke velden:  

▪ Werfnummer:  «JobNo» 

▪ Werfnaam: «JobDescription» 

▪ Nummer leveringsovereenkomst:  «No» 

3.2 Voor leveringen uit het buitenland moet bovendien vermeld zijn: 

▪ Instrastat-nummer voor elk van de goederen 

▪ Totaal gewicht per Intrastat-nummer 

Opgelet: Wanneer de facturen niet voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden, 

worden ze niet aanvaard en onverwijld teruggestuurd naar de leverancier. De 
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betalingstermijn zal pas aanvangen vanaf het moment dat de correcte factuur 

in het bezit is van de algemene aannemer. 

4 Betalingsmodaliteiten 

De facturen zullen betaald worden onder voorbehoud van de rechten van de algemene 

aannemer «BuyFromVendorPaymentTerms», op voorwaarde dat de facturen geen fouten 

of vergissingen bevatten. 

5 Borg 

Bij vertraging in de uitvoering, bij gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering of bij slechte 

uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van een fout van de leverancier en na  

behoorlijk, met alle rechtsmiddelen, het bedrag van zijn schade te hebben 

gerechtvaardigd, kan de algemene aannemer op de sommen die hij voor het betreffende 

werk nog aan de leverancier verschuldigd is de sommen afhouden die hem ter wille van de 

schade die hij heeft geleden, toekomen. 

6 Leiding der werken 

De algemene aannemer mag te allen tijde niet-conforme leveringen doen stopzetten en 

alle materialen, die niet van de voorgeschreven kwaliteit zijn, afwijzen en laten verwijderen 

van de werf op kosten van de leverancier. 

7 Planning en levering 

7.1  Planning 

De leverancier erkent dat de leveringen moeten uitgevoerd worden in het kader van de 

algemene aanneming en de planning van de leveringen moet passen in de planning van 

de algemene aanneming. In het bijzonder wordt de volgende planning overeengekomen : 

▪ Leveringsdata overeen te komen in gemeen overleg, schriftelijk te bevestigen 5 

werkdagen voor de gewenste leveringsdatum 

▪ Leveringstermijnen: 

- ……. 

- …… 

- …… 

7.2 Leveringsadres  

De levering geschiedt, tenzij uitdrukkelijk anders gevraagd, op onderstaand adres: 

▪ «JobDescription» 

▪ «JobYardAddress» 

▪ «JobYardPostCode» «JobYardCity» 

7.3 Contactpersoon 

▪ «JobProjectLeaderName» 

▪ «JobPLMobilePhone» 
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8 Aansprakelijkheid 

De leverancier zal de algemene aannemer vrijwaren tegen elke 

aansprakelijkheidsvordering, van welke aard ook, in verband met de uitvoering van 

onderhavige overeenkomst en uitgaande van de opdrachtgever of van derden. 

9 Keuring en garantievoorwaarden 

Deze bestelling wordt u gegeven onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door 

het bouwbestuur. 

Indien de goederen moeten gekeurd worden door de bouwheer voor de verzending naar 

de werf, zal de leverancier de algemene aannemer mededelen wanneer de goederen 

keuringsklaar zijn in de fabriek. Deze verplichting ontslaat de leverancier niet van zijn 

verantwoordelijkheid dat de op de werf geleverde hoeveelheden moeten beantwoorden 

aan de gevraagde specificaties. 

Alle eventuele keurings- en beproevingskosten vallen ten laste van de leverancier. 

10 Uitvoeringstermijn en vertragingsboetes 

De leverancier verbindt er zich toe de leveringen uit te voeren binnen de termijnen voorzien 

in de planning (zie lid 7). 

Ingeval de vertraging een invloed heeft op de uitvoeringstermijn van de algemene 

aanneming, is de leverancier verplicht de hoofdaannemer schadeloos te stellen voor de 

daaruit voortvloeiende rechtstreekse en onrechtstreekse kosten alsook de boetes die de 

hoofdaannemer zouden worden opgelegd door de bouwheer. 

De leverancier heeft echter het recht zich te beroepen op de in het bestek voorziene 

omstandigheden en feitelijkheden van vertraging. De leverancier zal een zelfde 

termijnverlenging krijgen als deze die het Bestuur toelaat aan de algemene aannemer voor 

de door de leverancier aangehaalde feiten en omstandigheden. 

Indien de leverancier voor de aanvang of het beëindigen van zijn leveringen wat de 

termijnen betreft in gebreke is, zal hij enkel na gefundeerde motivatie en ingebrekestelling, 

aan de hoofdaannemer per overschreden kalenderdag als niet verminderbare vergoeding 

de som van 350,00€ verschuldigd zijn. Deze vergoeding is beperkt tot 5% van het totaal 

van de overeenkomst. 

11 Ontbinding van rechtswege 

Als de leverancier ernstig aan één van zijn verplichtingen tekort komt en/of als de 

leveringen niet met de gewenste spoed vorderen, worden van rechtswege op de tiende 

kalenderdag nadat de algemene aannemer per aangetekende brief aan de leverancier het 

voorgaande heeft vastgesteld en waaraan geen gevolg werd gegeven, de overeenkomst 

ontbonden verklaard ten laste van de leverancier. 

In geval van dergelijke ontbinding heeft de algemene aannemer van rechtswege het recht 

de leveringen door een derde te laten voortzetten. 
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12 Onvermogen en insolventie 

In geval van faillissement of wet op de continuïteit van de onderneming (WCO) van de 

leverancier heeft de algemene aannemer het recht om de overeenkomst als van 

rechtswege ontbonden te beschouwen en de levering te doen voortzetten op kosten van 

de failliete boedel door een andere leverancier.  

Alle directe en indirecte schade die geleden wordt door de algemeen aannemer ten gevolge 

van de uitvoering van bovenvermeld ontbindend beding valt ten laste van de in gebreke 

gebleven partij. Naar gelang het geval wil de algemeen aannemer hiervoor integraal 

schadeloos gesteld te worden. 

13 Omstandigheden die van aansprakelijkheid ontslaan 

Iedere omstandigheid die de leverancier van zijn contractuele en wettelijke 

aansprakelijkheid kan ontslaan, ieder toeval of geval van overmacht, dient door hem op 

straffe van onontvankelijkheid, per aangetekend schrijven aan de algemene aannemer 

kenbaar gemaakt, uiterlijk binnen de 8 dagen nadat zij zich heeft/hebben voorgedaan of 

nadat de leverancier er kennis heeft van gekregen of er redelijkerwijze kennis van had 

moeten hebben. 

14 Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank 

Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar 

aanleiding van de uitvoering of interpretatie van deze overeenkomst, vallen uitsluitend 

onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Veurne. 

*** 

Iedere partij verklaart uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van deze overeenkomst en 

haar bijlagen. Gelezen en goedgekeurd, voor ontvangst akkoord. 

Deze overeenkomst werd opgemaakt te Veurne, op xx-xx-20xx  

De leverancier,  De hoofdaannemer, 

«BuyFromVendorName»  BOUWBEDRIJF FURNIBO NV 

«BuyFromAddress»  JRK bv 

«BuyFromPostCode» «BuyFromCity»   Gedelegeerd bestuurder FURNIBO NV 

  voor wie optreedt als vast 

vertegenwoordiger Steven Maeyaert 

 

 


