
 

 
 

Artikel 1 Gelding van de algemene aankoopvoorwaarden 
1.1 De leverancier verklaart kennis te hebben genomen van de 

algemene aankoopvoorwaarden van AZ Turnhout vzw, 
zoals die hieronder zijn afgedrukt. Door zijn louter 
stilzwijgen en/of de gehele of gedeeltelijke uitvoering van 
het contract/levering gaat hij ermee akkoord dat alle huidige 
en toekomstige rechtsverhoudingen tussen de beide 
partijen uitsluitend beheerst worden door deze algemene 
aankoopvoorwaarden, met uitsluiting van de algemene 
verkoopvoorwaarden van de leverancier indien strijdig met 
deze aankoopvoorwaarden. 

1.2 Voor goederen in consignatie gelden de voorwaarden van 
de consignatieovereenkomst en zijn de algemene 
aankoopvoorwaarden enkel van toepassing voor zover deze 
niet in strijd zijn met de voorwaarden van de 
consignatieovereenkomst. 

1.3 Er wordt slechts van de algemene voorwaarden 
afgeweken: (1) mits voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk 
akkoord tussen partijen; (2) voor zover en in de mate 
dat deze voorwaarden strijdig zouden zijn met de 
regelgeving van dwingend recht of openbare orde. Een 
kopie van de algemene voorwaarden van AZ Turnhout 
vzw is terug te vinden op de website van AZ Turnhout 
vzw onder de rubriek “contact -> aankoopdienst”.  

1.4 De leverancier erkent dat deze algemene 
aankoopvoorwaarden in hun geheel een essentieel 
element uitmaken voor de totstandkoming van de 
overeenkomst met AZ Turnhout. 

 
 

Artikel 2 Prijzen. 
2.1 Vermelde prijzen zijn netto prijzen exclusief BTW en 

wettelijke taksen. De leverancier rekent geen administratie- 
en transportkosten aan tenzij anders overeengekomen. 

 
 

Artikel 3 Bestellingen 
3.1 Bestelbonnen worden ofwel per e-mail verzonden ofwel 

aangeboden in elektronische vorm (in XML-formaat 
volgens de PEPPOL bis standaard of CTPe-Health 
standaard). De leverancier zendt binnen een termijn van 24 
uur na verzending van de bestelling een orderbevestiging 
met vermelding van de leveringstermijn. Bij gebreke aan 
een tijdige orderbevestiging wordt de leverancier geacht 
akkoord te gaan met de door de klant vooropgestelde 
leveringstermijn. 

3.2 Indien een artikel niet kan geleverd worden, brengt de 
leverancier de klant binnen een termijn van 24 uur 
schriftelijk op de hoogte. Na akkoord kan de leverancier 
een alternatief leveren van dezelfde of betere kwaliteit 
zonder meerkost. 

3.3 Elke bestelling wordt bij voorkeur volledig en in een 
éénmalige levering uitgevoerd. Indien een bestelling niet in 
een éénmalige levering wordt uitgevoerd, wordt elke 
wijziging duidelijk vermeld op de verzendnota en factuur 
van de deellevering.  

3.4 Alle goederen dienen geleverd en gefactureerd te worden 
aan de prijzen vermeld op de bestelbon of aan een lagere 
prijs indien van toepassing. AZ Turnhout vzw aanvaardt 
slechts een verhoging van de prijs vermeld op de order 
of bestelbon, indien het zich daarmee voorafgaandelijk 
en schriftelijk uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard. 

 
 

Artikel 4 Leveringen 
4.1 Alle leveringen gebeuren DDP (delivery duty paid volgens 

Incoterms 2010) op het leveringsadres en tijdens de 
openingsuren vermeld op de bestelbon. Indien leveringen 
gebeuren op een foutief adres, dient de leverancier de 
goederen terug op te halen en kan de betaling van de 
factuur binnen de hierna bepaalde termijn niet 
gewaarborgd worden. 

4.2 De op de bestelbon niet vermelde verpakking mag aan AZ 
Turnhout vzw niet in rekening gebracht worden. De 
leverancier dient deze onverwijld terug op te halen. Op 
verzoek van de leverancier kunnen deze, op zijn kosten, 
teruggezonden worden. AZ Turnhout aanvaardt geen 
enkele verantwoordelijkheid/risico, van welke aard ook, 
m.b.t. deze foutief geleverde goederen en/of hun 
terugzending. 

4.3 De referenties en de datum van de bestelbon dienen 
overgenomen te worden op alle leveringsnota’s, 
vervoersdocumenten en op de factuur. 

4.4 De  leveringen  van  toestellen,  machines  en  installaties dienen 
steeds vergezeld te zijn van volgende documenten in een digitale 
versie: een Nederlandstalige gebruikershandleiding, een    
technische handleiding    met onderhoudsvoorschriften en 
onderdelenlijst in het Nederlands, een CE-attest, overige 
noodzakelijke attesten en keuringsverslagen   in   functie   van   de  
noodwendigheid  verplicht  in het Nederlands.   

4.5 Indien de leverancier de overeengekomen leveringstermijn niet 
naleeft en hij na ingebrekestelling zijn leveringsverplichting niet 
nakomt binnen de termijn gesteld in deze brief, wordt de 
overeenkomst automatisch en van rechtswege ontbonden ten laste 
van de in gebreke blijvende leverancier, onverminderd het recht 
van het AZ Turnhout vzw om schadevergoeding wegens te late 
uitvoering van de levering te vorderen. 

 

Artikel 5 Ontvangst van goederen 
5.1 Het afleveren van goederen bij de magazijniers of op de bestemde 

dienst impliceert enkel de ontvangst doch niet de aanvaarding van de 
goederen. De kwijting op moment van ontvangst van de goederen 
heeft slechts waarde wat betreft het aantal colli en de uiterlijke staat 
van de colli. 

5.2 AZ Turnhout beschikt over een termijn van één maand te rekenen 
vanaf de dag van ontvangst om enige klacht of opmerking in te 
dienen bij de leverancier betreffende de zichtbare niet-conformiteit 
of elk zichtbaar gebrek van de geleverde goederen. Het gebruik van 
de goederen door AZ Turnhout tijdens deze periode impliceert geen 
aanvaarding van de goederen. Indien AZ Turnhout geen klacht of 
opmerking formuleert, zal de levering stilzwijgend aanvaard zijn na 
het verstrijken van de termijn van één maand te rekenen vanaf de 
dag van ontvangst. De klant behoudt ten allen tijde het recht voor 
om de goederen te weigeren, de betaling van de factuur te schorsen, 
schadevergoeding te eisen en de bestelling te annuleren:  
- Indien de levering niet gebeurt binnen de op de bestelbon vermelde 
leveringstermijn; 
- Indien de levering niet beantwoordt aan de in de bestelling 
vastgestelde bepalingen en vereisten. 

5.3 Goederen die na onderzoek beschadigd blijken (bijvoorbeeld 
wegens verborgen gebrek), zullen naar keuze van AZ Turnhout 
hetzij worden vervangen door andere goederen van hetzelfde type 
of soort, hetzij (gedeeltelijk) worden terugbetaald, hetzij door de 
leverancier opgehaald worden. De leverancier zal de klant 
onmiddellijk een creditnota bezorgen voor de waarde van de 
teruggezonden goederen. In alle gevallen heeft AZ Turnhout het 
recht, zonder dat aanmaning vereist is, op vergoeding van alle door 
het gebrek veroorzaakte schade. 

 
Artikel 6 Aansprakelijkheid – vrijwaring 
6.1 De leverancier zal zijn verplichtingen, volgend uit deze 

overeenkomst, uitvoeren in overeenstemming met de 
overeengekomen voorwaarden en de toepasselijke 
veiligheidsvoorschriften. Hij zal hierbij te allen tijde handelen als een 
zorgvuldige huisvader in strikte overeenstemming met een redelijke 
en veilige handelswijze en in overeenstemming met alle 
toepasselijke wetgeving en erkende professionele standaarden en 
gewoonten, gebruik makend van de juiste methodes en voldoende 
gekwalificeerd personeel.  

6.2 De leverancier is ten aanzien van het ziekenhuis en ten aanzien van 
derden aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die hij 
veroorzaakt door zijn handelen of nalaten alsook voor alle derde 
partijen waarop hij beroep doet of heeft gedaan om zijn 
verplichtingen uit deze overeenkomst te vervullen. 

6.3 De leverancier vrijwaart het ziekenhuis voor alle directe en indirecte 
schade die door de instelling of derden wordt geleden als gevolg van 
een gebrek in het product (of de installatie) en/of dienst, waardoor 
het niet de veiligheid biedt of de eigenschappen heeft die men 
normalerwijze kan verwachten.   

 
Artikel 7 Facturatie 
7.1 Facturen dienen ofwel: 

 in PDF per e-mail te worden verstuurd aan het AZ Turnhout   vzw 
ter attentie van de boekhouding: 
azt.boekhouding@azturnhout.be. De facturen en eventuele 
bijlagen die via e-mail verzonden worden dienen aan de volgende 
vereisten te voldoen: 1 factuur (incl. bijlage) = 1 pdf bestand. 
Meerdere pdf bestanden mogen in één e-mail worden 
toegevoegd. 

 in elektronische vorm (in XML-formaat volgens de PEPPOL bis 
standaard of CTPe-Health standaard), overeenkomstig artikel 
192/1 van de wet van 17/06/2016 en de wet van 7 april 2019 tot 
wijziging van de wet van 17/06/2016 aangeboden te worden aan 
het AZ Turnhout vzw.  

7.2 Op elke factuur moet het bestelbonnummer vermeld worden. De 
leverancier moet leveringen ingevolge verschillende bestelbonnen 
apart factureren. 
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7.3 Indien een factuur deze gegevens niet bevat, behoudt AZ 
Turnhout vzw zich het recht om deze niet te betalen en/of 
aan de leverancier terug te zenden. De hieronder 
vermelde betalingstermijn gaat dan slechts in bij het 
verstrijken van de maand waarin de factuur die wél aan 
de hierboven vermelde specificaties beantwoordt, wordt 
aanvaard. 

 

Artikel 8 Betalingen 
8.1 De betaling gebeurt in één maal, na volledige uitvoering en 

aanvaarding van de levering, binnen de 60 dagen na 
verificatietermijn (30 dagen). De betaling kan (desgevallend 
tijdelijk) geweigerd worden wegens onregelmatigheden 
begaan door de leverancier, zoals maar niet beperkt tot 
volgende gevallen: foutief geadresseerde, onvolledige en of 
foutief opgestelde facturen, geprotesteerde facturen, niet 
correcte aanleveringen. 

8.2 AZ Turnhout vzw wijst elke verantwoordelijkheid af voor 
het niet respecteren van de betalingstermijn indien de 
leverancier de bovengenoemde aankoopvoorwaarden niet 
in acht neemt. 

 
 

   Artikel 9 Geschillen 
9.1 Voor alle geschillen betreffende de totstandkoming, de 

interpretatie en de uitvoering van overeenkomsten, 
gesloten op basis van deze algemene 
aankoopvoorwaarden, zijn uitsluitend de rechtbanken van 
het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke 
zetel van AZ Turnhout vzw gelegen is, bevoegd. 

9.2 Alle overeenkomsten zijn exclusief onderworpen aan het 
Belgische recht, geschillen hierover kunnen enkel 
beoordeeld worden volgens het Belgisch recht. 


