
ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN CEE-ENGINEERING BV 

 

1. Algemeen  

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere 

aankoop van producten of diensten, hierna gezamenlijk 

"Producten”, door CEE-ENGINEERING, hierna "CEE”, met 

uitsluiting van andere bepalingen of algemene voorwaarden 

van de leverancier of onderaannemer, hierna "de 

Opdrachtnemer”. Voor zover toepassing van enig beding uit 

onderhavige voorwaarden in strijd zou komen met enige 

bepaling in een schriftelijke overeenkomst tussen CEE en de 

Opdrachtnemer, blijft de toepassing van dat beding 

achterwege, doch blijven de overige bedingen uit deze 

voorwaarden onverminderd van kracht.  

 

2. Bestellingen  

Enkel schriftelijke bestellingen via bestelbon binden CEE. 

CEE zal, ten laatste bij het doorsturen van de bestelbon, de 

Opdrachtnemer in het bezit stellen van een exemplaar van de 

algemene aankoopvoorwaarden, behoudens in die gevallen 

waarin CEE reeds bij vorige opdrachten een exemplaar van 

deze voorwaarden heeft gegeven aan de Opdrachtnemer. 

Indien CEE een bestelbon aan de Opdrachtnemer overmaakt, 

heeft deze 5 werkdagen na ontvangst van de bestelbon om 

de bestelbon te weigeren of te aanvaarden. Indien de 

Opdrachtnemer de bestelbon niet uitdrukkelijk weigert of 

aanvaardt binnen de voorgenoemde termijn, wordt de 

bestelbon geacht te zijn aanvaard. In geval van 

tegenstrijdigheden tussen de bestelbon en de bevestiging 

ervan door de Opdrachtnemer, heeft de bestelbon voorrang.  

 

3. Prijs  

De prijs voor de Producten is de prijs vermeld op de 

bestelbon. Meerwerken kunnen enkel aanleiding geven tot 

een meerprijs indien deze door een daartoe bevoegde 

medewerker van CEE werden ondertekend. De 

Opdrachtnemer licht CEE tijdig in over de financiële gevolgen 

en risico's, verbonden aan het optreden van omstandigheden, 

die bij het uitsturen van de bestelbon niet te voorzien waren. 

Minwerken brengen een last van 15 % op die minwerken mee 

als winstderving.  

 

4. Leveringstermijnen & Levering  

Bij vertraging van de levering ten opzichte van het 

tijdsschema, zoals vermeld op de bestelbon, dient de 

Opdrachtnemer CEE onmiddellijk te verwittigen en is de 

Opdrachtnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling 

gehouden tot nalatigheidsrenten van 1 % per maand 

vertraging, op de prijs voor de Producten, zonder gerechtelijke 

tussenkomst, onverminderd het recht van CEE om de 

bestelling en alle eventuele andere lopende bestellingen 

volledig te annuleren en onverminderd het recht van CEE om 

een hogere schadevergoeding te eisen. In geval van annulatie 

van de bestelling, overeenkomstig voorgaande bepaling zal 

de Opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd zijn 

dewelke forfaitair wordt bepaald op 10 % van de prijs van de 

bestelling, zonder gerechtelijke tussenkomst en 

onverminderd het recht van CEE om een hogere 

schadevergoeding te eisen. Alle leveringen geschieden 

franco gelost, op risico van de Opdrachtnemer. De 

Opdrachtnemer zal ten allen tijde een verzekering hebben die 

100 % van enige schade in verband met transport of laden en 

lossen dekt. De levering van de Producten moeten gebeuren 

tijdens de normale bedrijfsuren (ma tot vrij tussen 9.00h en 

17.00h, excl. feestdagen), tenzij voorafgaandelijk anders 

werd overeengekomen tussen partijen. De eigendom van de 

Producten gaat over op CEE bij de levering van de Producten. 

Met de levering wordt alle documentatie geleverd die nodig is 

om de Producten naar behoren te kunnen gebruiken alsmede 

eventuele certificaten, hulpstukken en hulpmaterialen.  

 

5. Keuringen 

CEE heeft het recht geleverde Producten te (laten) 

inspecteren of keuren. De kosten van inspectie of keuring 

komen ten laste van Opdrachtnemer indien CEE de 

Producten afkeurt  

 

6. Garanties  

De Opdrachtnemer garandeert dat alle Producten 

overeenstemmen met de bestelbon en vrij zijn van gebreken. 

Bovendien garandeert de Opdrachtnemer dat alle Producten 

geleverd worden volgens het tijdsschema, zoals beschreven 

in de bestelbon. Verder garandeert de Opdrachtnemer dat de 

Producten van goede kwaliteit zijn en dat de Producten en 

hun werking voldoen aan alle dwingende voorschriften in het 

land waarvoor de Producten bestemd zijn. Bij gebrek aan 

opgave van bestemming op de bestelbon, wordt het 

leveradres als specifieke bestemming beschouwd. Indien 

Producten gebreken vertonen, zal de Opdrachtnemer, ofwel 

de Producten vervangen ofwel de prijs vergoeden, op 

aangeven van CEE. Dit onverminderd het recht van CEE om 

een schadevergoeding te eisen.  

 

7. Aansprakelijkheid  

De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle directe en 

indirecte schade en kosten van CEE, veroorzaakt door het 

niet-naleven van zijn verplichtingen uit hoofde van de 

overeenkomst of de toepasselijke voorschriften. De 

Opdrachtnemer dient afdoende verzekerd te zijn en te blijven 

tijdens de uitvoering van de overeenkomst, voor 

beroepsaansprakelijkheid en andere aansprakelijkheden die 

van toepassing zijn. Opdrachtnemer communiceert op 

verzoek van CEE terstond alle polis(sen) en de bewijzen van 

premiebetaling. De Opdrachtnemer beëindigt niet zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van CEE, de 

verzekeringsovereenkomsten dan wel de condities 

waaronder deze zijn aangegaan.  

 

8. Onderaanneming  

Zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van CEE, 

zal de Opdrachtnemer de Producten niet aan derden 

overdragen of uitbesteden.  

 

9. Facturatie en Betaling  

Facturen dienen te worden gemaild naar CEE-Engineering op 

invoiceseng@cee.eu, tenzij elektronische facturatie nog niet 

mogelijk is. In dat laatste geval dienen de facturen bij wijze 

van uitzondering tijdelijk nog per post opgestuurd te worden 
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t.a.v. CEE-Engineering, boekhouding, Chaussée de Namur 

2A, 1320 Hamme Mille. In geval van elektronische facturatie, 

mogen geen fysieke kopieën supplementair per post 

opgestuurd worden. Facturatie geschiedt onder vermelding 

van het referentienummer zoals beschreven op de bestelbon 

en de naam van de besteller bij CEE. Betaling van de factuur 

zal plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst van de 

factuur, tenzij anders is overeengekomen. Voordat de 

Producten zijn geleverd, zal een factuur niet in behandeling 

worden genomen, tenzij anders overeengekomen.  

 

10. Intellectuele eigendom  

De Opdrachtnemer garandeert dat de Producten geen 

intellectuele eigendomsrechten van derden schenden en 

vrijwaart CEE tegen alle aanspraken van derden in dit 

verband. Alle tekeningen, berekeningen en andere 

bescheiden, modellen en dergelijke betreffende Producten en 

productiemateriaal die door CEE aan de Opdrachtnemer 

worden verstrekt, of die de Opdrachtnemer in uitvoering van 

de opdracht heeft gemaakt of laten maken, blijven of worden 

eigendom van CEE.  

 

11. Geheimhoudingsplicht  

De Opdrachtnemer zijn werknemers en eventuele 

onderaannemers, zijn verplicht tot volledige geheimhouding 

ten aanzien van alles wat hen naar aanleiding van de 

opdracht ter kennis komt (op welke wijze dan ook) met 

betrekking tot CEE en de Producten in de meest brede zin, 

met inbegrip van, maar niet beperkt tot: ideeën, processen, 

werkwijzen, werkzaamheden, know how en intellectuele 

eigendomsrechten. Alleen na toestemming van CEE mag de 

Opdrachtnemer rechtstreeks contact opnemen met andere, 

bij de opdracht betrokken partijen.  

 

12. Opschorting - ontbinding  

CEE houdt zich het recht voor de bestelling onmiddellijk te 

annuleren, zonder rechterlijke tussenkomst of 

ingebrekestelling indien:  

 de Opdrachtnemer in staat van faillissement 

verkeert, opschorting van betaling aanvraagt of in 

een soortgelijke positie komt te verkeren  

 de Producten laattijdige geleverd worden (art. 4)  

 de Opdrachtnemer zijn verplichtingen niet nakomt  

De beëindiging van de overeenkomst geeft de 

Opdrachtnemer geen recht op schadevergoeding in enige 

vorm. Indien door CEE vooruitbetalingen gedaan zouden zijn, 

dan dienen deze onmiddellijk aan CEE te worden 

teruggestort, als ware deze onverschuldigd betaald. De 

Opdrachtnemer kan geen enkel beroep op verrekening doen.  

 

13. Toepasselijk recht - geschillen  

Deze voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. 

De toepassing van Het Verdrag der Verenigde Naties inzake 

internationale koopovereenkomsten betreffende roerende 

zaken van 11 april 1980 (afgekort: het Weens Koopverdrag) 

wordt uitgesloten. Alle geschillen in verband met aankopen 

van CEE vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de 

rechtbanken van Leuven.  

 

14. Bemiddeling 

In geval van een geschil dat voortvloeit uit de overeenkomst 

tussen CEE en de Opdrachtnemer, zullen partijen eerst 

trachten om dit geschil minnelijk op te lossen, alvorens een 

gerechtelijke procedure op te starten. Wanneer een minnelijke 

beëindiging van het geschil niet mogelijk blijkt te zijn, hebben 

de partijen de keuze om een gerechtelijke procedure op te 

starten, dan wel het geschil voor te leggen aan een 

bemiddelaar. In geval er wordt geopteerd voor een 

bemiddelingsprocedure, zullen partijen in onderling overleg 

een bemiddelaar aanstellen. Binnen een termijn van 15 dagen 

te rekenen vanaf het schriftelijk verzoek van één der partijen 

om tot bemiddeling over te gaan met het voorstel van een 

bemiddelaar, dient de andere partij zijn akkoord te geven dan 

wel een andere bemiddelaar voor te stellen. Bij gebreke van 

een reactie zal de door de vragende partij voorgestelde 

bemiddelaar worden aangesteld. Bij gebreke van akkoord 

over de aan te stellen bemiddelaar, zal een gerechtelijke 

procedure kunnen worden opgestart om een bemiddelaar aan 

te stellen dan wel om het geschil ten gronde te beslechten. De 

bemiddelingsprocedure zal gevoerd worden in het 

Nederlands of het Engels en het Belgisch recht zal van 

toepassing zijn. 

 


