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P&V GROEP – ALGEMENE
AAVKOOPVOORWAARDEN
1.Toepasselijkheid
1.1
Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen : AV) zijn van toepassing op iedere overeenkomst en opdracht die door
P&V Verzekeringen C.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Koningsstraat 151, KBO 0402.236.531, met de
leveranciers wordt aangegaan respectievelijk wordt verstrekt.
1.2
P&V Verzekeringen cvba, of P&V GROEP, treedt voor de volgende merken op:
- P&V
- VIVIUM
- ACTEL
hierna te noemen: de P&V GROEP
1.3
Indien op enige overeenkomst tevens voorwaarden van de leverancier van toepassing zijn, hebben de AV in geval van
tegenstrijdigheid voorrang.
1.4
Wijzigingen van de AV zullen schriftelijk aan de leverancier kenbaar worden gemaakt. Wijzigingen gaan in drie maand na
kennisgeving en zijn alleen van toepassing op overeenkomsten en opdrachten die na die periode tot stand komen.
1.5
Afwijkingen van de AV die overeengekomen zijn door beide partijen, zullen uitdrukkelijk schriftelijk vermeld worden in de
bijzondere voorwaarden van dat contract getekend door elke partij.

2. Vertrouwelijkheid
2.1
Partijen erkennen dat de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie (waaronder begrepen de gegevens van de
P&V GROEP) die hen bekend zijn respectievelijk worden in het kader van een overeenkomst, een strikt vertrouwelijk
karakter hebben. Geen der partijen zal de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden bekendmaken. Deze verplichting geldt zowel tijdens de looptijd van
een overeenkomst, als gedurende een periode van 5 jaar na afloop daarvan.
Ten aanzien van openbaarmaking van informatie welke ook na die 5 jaar nog schade voor de P&V GROEP zou kunnen
veroorzaken, blijft de geheimhoudingsverplichting onverkort bestaan.
2.2
Ten aanzien van alle gegevens en informatie, afkomstig van één der partijen die aan de andere partij zijn verstrekt dan wel
anderszins bij deze berusten, verbindt de ontvangende partij zich ertoe :
alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige bewaring en een veilig gebruik;
gegevens en informatie niet te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor ze zijn verstrekt;
gegevens en informatie niet langer onder haar berusting te houden dan voor de nakoming van verplichtingen redelijkerwijs
noodzakelijk is en deze, inclusief gemaakte kopieën, onmiddellijk na volledige nakoming van genoemde verplichtingen ter
beschikking te stellen van de verstrekkende partij of, na van de verstrekkende partij verkregen toestemming, te vernietigen;
alle medewerking te verlenen aan het uitoefenen van toezicht door of namens de verstrekkende partij op bewaring en
gebruik van gegevens.
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2.3
Partijen staan ervoor in, onder voorbehoud van 4.1, dat hun medewerkers en/of door hen ingeschakelde derden op de
hoogte zijn van bovenstaande verplichtingen. Zo nodig zullen zij hiertoe de bij de uitvoering van de overeenkomst
betrokkenen een geheimhoudingsverklaring laten ondertekenen.
2.4
De verplichtingen tot geheimhouding bestaan niet ten aanzien van informatie die :
reeds bij de ontvangende partij bekend is, tenzij deze informatie onder geheimhouding is verstrekt;
onafhankelijk van de verstrekkende partij door de ontvangende partij rechtmatig is verzameld;
door de ontvangende partij rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen;
reeds door de rechtmatige eigenaar zelf is verveelvoudigd en geopenbaard;
algemene ideeën, concepten, kennis en technieken bevat, die verband houden met informatieverwerking.

3.Totstandkoming overeenkomst
3.1
Een overeenkomst komt tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding van de leverancier en de P&V GROEP, die schriftelijk dient
te gebeuren (brief, fax).
3.2
Geen van beide partijen mag het contract overdragen zonder het schriftelijk akkoord van de andere partij. Indien dit wel
gebeurt, heeft de andere partij het recht het contract, zonder voorafgaande verwittiging, stop te zetten.
3.3
Overeengekomen specificaties en condities zijn voor beide partijen bindend. Afwijkingen kunnen slechts in onderling overleg
worden bepaald. Vastleggen van afwijkingen dient schriftelijk te geschieden en door de partijen te worden bevestigd.
3.4
Overdracht van gebruiksrechten op programmatuur aan derden waaraan de P&V GROEP bepaalde werkzaamheden
uitbesteedt, is steeds zonder toestemming van de leverancier geoorloofd, mits de derde met behulp van die programmatuur
uitsluitend werkzaamheden ten behoeve van de P&V GROEP uitvoert.
3.5
Indien een overeenkomst niet uitdrukkelijk schriftelijk wordt verlengd en de leverancier met kennelijke goedkeuring van de
P&V GROEP zijn diensten blijft verlenen, dan wordt de overeenkomst geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor onbepaalde
tijd. Zij kan dan door elk der partijen worden opgezegd met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Deze opzegtermijn
zal echter nimmer meer dan twee maanden bedragen.
3.6 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van een overeenkomst voort te duren, blijven ook na
afloop, ontbinding of beëindiging van een overeenkomst of van enige daaruit voortvloeiende nadere overeenkomst
onverminderd van kracht en zijn van toepassing op de leverancier en diens rechtsopvolgers.

4. Medewerkers van leverancier/derden
4.1
Indien de leverancier ter uitvoering van een overeenkomst gebruik wil maken van diensten van derden, hetzij in
onderaanneming, hetzij door tijdelijke huur van personeel, dan zal hij daartoe slechts bevoegd zijn na de verkregen
schriftelijke toestemming van de P&V GROEP te hebben.
4.2
De leverancier verklaart ten aanzien van zijn medewerkers, hieronder worden in dit artikel tevens begrepen de door de
leverancier ingeschakelde (medewerkers van) derden, het volgende in acht te nemen voordat deze medewerkers een aanvang
maken met de werkzaamheden voor de P&V GROEP.
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4.2.1 De leverancier staat er voor in dat de medewerker beschikt over de vereiste vergunningen en dat de medewerker
voldoet aan de terzake geldende wettelijke eisen om werkzaamheden voor de P&V GROEP te verrichten.
4.2.2 De leverancier draagt zorg voor een deugdelijk door de leverancier afgegeven legitimatiebewijs voor medewerkers die
op locatie van de P&V GROEP werkzaam zullen zijn, waaruit aan de P&V GROEP de identiteit van de medewerker
blijkt alsmede dat de medewerker voor of namens de leverancier werkzaam is.
4.2.3 De P&V GROEP is bevoegd alle door de medewerker van de leverancier verstrekte gegevens en documenten (of
afschriften daarvan) te controleren.
4.2.4 De P&V GROEP is steeds, in het belang van waarborging van de integriteit van zijn bedrijfsvoering, bevoegd een
veiligheidscheck en/of veiligheidsonderzoek te laten uitvoeren.
4.2.5 De leverancier bericht aan de verantwoordelijke werknemer van de P&V GROEP wanneer een medewerker op
locatie werkzaamheden voor de P&V GROEP gaat verrichten en draagt er zorg voor dat deze werknemer een kopie
van het onder 4.2.2 bedoelde legitimatiebewijs ontvangt voordat de medewerker de werkzaamheden aanvangt.
Indien de medewerker gedurende de werkzaamheden niet meer voor of namens de leverancier werkzaam is, meldt de
leverancier dit direct schriftelijk bij verantwoordelijke werknemer van de P&V GROEP.
4.3
De leverancier zal zijn medewerkers verplichten op elke locatie van de P&V GROEP waar die medewerkers werkzaamheden
ter uitvoering van een overeenkomst verrichten, geldende en aan hen kenbaar gemaakte huisregels in acht te nemen.
4.4
De leverancier verbindt zich ertoe verplichtingen uit een overeenkomst uitsluitend te doen uitvoeren door de personen
waarvan hij in redelijkheid mag aannemen dat zij betrouwbaar zijn.

5. Kwaliteit en waarborg
5.1 Algemeen
5.1.1 De leverancier garandeert dat hij gedurende de waarborgperiode de kennis en de capaciteit beschikbaar houdt die
nodig is voor het adequaat uitvoeren van de prestaties.
5.1.2 De leverancier vrijwaart de P&V GROEP voor alle aanspraken van derden terzake van door de leverancier begane
inbreuken op tussen hen gesloten overeenkomsten en/of overtredingen van wettelijke voorschriften.
5.1.3 De leverancier zal op verzoek van de P&V GROEP inzage geven in het door hem gehanteerde
kwaliteitsgarantiesysteem.
5.2 Apparatuur
5.2.1 De leverancier is verplicht om apparatuur te leveren conform de overeengekomen specificaties.
5.2.2 De leverancier garandeert dat de apparatuur:
- van goede kwaliteit en uitvoering is;
- vervaardigd is van deugdelijk materiaal;
- vrij is van ontwerp-, constructie-,materiaal- en fabricagefouten;
- gebruikt kan worden voor het doel dat de P&V GROEP schriftelijk aan de leverancier kenbaar heeft gemaakt;
- op het moment van levering voldoet aan geldende wettelijke en/of andere regelgeving met betrekking tot onder
meer doch niet uitsluitend het milieu en arbeidsomstandigheden;
- geheel compleet en voor gebruik gereed is en dat alle hulpmiddelen die voor een goede werking vereist zijn,
worden meegeleverd, ook indien zij niet met naam zijn genoemd.
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5.2.3 Bijgevolg zullen de bestelling en de eruit voortvloeiende overeenkomst van rechtswege ontbonden worden, indien
mocht blijken dat de geleverde goederen niet aan al deze vereisten beantwoorden. De bestelling wordt geplaatst op
de uitdrukkelijke en ontbindende voorwaarde dat de leverancier alle wettelijke en contractuele vereisten terzake
nauwgezet naleeft.
De gelijkvormigheid van de goederen aan deze vereisten inzake veiligheid en gezondheid zal nagegaan worden door de
preventieadviseur, arbeidsgeneesheer van de P&V GROEP en de bestemmeling van het materieel.
De vaststelling door deze laatsten dat de goederen niet beantwoorden aan de wettelijke en/of overeengekomen
vereisten inzake veilgheid en gezondheid, brengt automatisch de niet-aanvaarding ervan mee. Dergelijke vaststelling
zal aan de leverancier gemeld worden, waarvoor de P&V GROEP een schadevergoeding zal eisen die bepaald is in
artikel 5.2.7.
5.2.4 De leverancier garandeert, voorzover dat in zijn macht ligt, dat de P&V GROEP de eventueel voor het gebruik van de
apparatuur vereiste vergunningen tijdig zal verkrijgen. Ten aanzien van vergunningen die door de P&V GROEP
aangevraagd moeten worden bestaat voor de leverancier een meldingsplicht aan de P&V GROEP. Indien de
leverancier niet of niet-tijdig meldt dat en welke vergunningen vereist zijn heeft de P&V GROEP het recht de
betreffende opdracht te annuleren.
5.2.5 Garantie op apparatuur bedraagt tenminste 12 maanden na acceptatie. De leverancier garandeert dat hij in de
garantieperiode alle geconstateerde fouten en gebreken zonder uitstel en voor eigen rekening zal herstellen,
hieronder onder meer doch niet uitsluitend begrepen materiaal zowel als loonkosten. Indien de leverancier kan
aantonen dat de fouten en/of gebreken aan de P&V GROEP zijn toe te rekenen, kan hij de hiermee gemoeide kosten
in rekening brengen tegen de in de desbetreffende overeenkomst overeengekomen tarieven.
5.2.6 De leverancier garandeert gedurende een periode van 10 jaar na de laatste aflevering, de levering aan de P&V GROEP
van apparatuur en onderdelen daarvan tegen marktconforme prijzen.
5.2.7 Indien bij of na levering / uitvoering blijkt dat het geheel of een gedeelte van het geleverde niet in overeenstemming is
met overeengekomen specificaties en prestaties, kan de levering geheel of gedeeltelijk voor rekening van de
leverancier worden teruggezonden tegen creditering van hetgeen reeds door de P&V GROEP betaald is, dan wel zal
de prestatie geheel of gedeeltelijk opnieuw worden uitgevoerd, zulks ter beoordeling van de P&V GROEP.
De P&V GROEP heeft het recht een schadevergoeding te eisen die 10 % bedraagt van de totale prijs van het contract
of van de bestelling.
5.2.8 De leverancier garandeert dat alle apparatuur voldoet aan de CE-keuringseisen, ten bewijze waarvan de apparatuur zal
zijn voorzien van het CE-keurmerk. Bij machines, apparaten en processen waarbij chemische grond-en/of hulpstoffen
nodig zijn, zal de leverancier de zogenaamde Data-Safety-sheets aan de P&V GROEP overhandigen bij aflevering.
5.2.9 De leverancier moet de wettelijke eisen inzake het welzijn naleven die, volgens de huidige Belgische wetgeving en naar
gelang van de gevallen, met name zijn vastgesteld door de volgende beschikkingen :
-

wet van 04.08.96 (B.S. 18.09.96) betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, ook
de "welzijnswet" genoemd, en de uitvoeringsbesluiten ervan gebundeld in de “Codex over het welzijn op het
werk”, of, indien nog van toepassing, besluiten van de regent van 11.02.46 (B.S. 03.04.46) en van 27.09.47 (B.S.
03.10.47) houdende goedkeuring van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (A.R.A.B.)
- wetten van 11.07.61 (B.S. 24.07.61) en van 07.07.94 (B.S. 05.08.94) houdende bepaling van de onontbeerlijke
veiligheids- en gezondheidswaarborgen voor machines, onderdelen van machines, materieel, werktuigen, toestellen,
recipiënten en beschermingsmiddelen
Voor elk materieel zal de leverancier in het bijzonder de verplichtingen naleven, hem opgelegd
door het K.B. van 12.08.93 (B.S. 28.09.93) betreffende het gebruik van uitrustingen en meer bepaald de artikelen 7 en
8 van gezegd besluit, te weten :
- bij de eerste levering van het materieel, een eenvormigheidsattest afleveren als bewijs van naleving van de
voormelde wettelijke voorschriften en van deze in de bestelling opgenomen vereisten
- de schriftelijke instructies geven, noodzakelijk voor de werking van het materieel, het gebruik, de inspectie en het
onderhoud ervan; deze instructies zullen worden bezorgd in het Frans en het Nederlands en eventueel in het
Duits als het materieel dient voor gebruik in het Duitse taalgebied.
In voorkomend geval, betreffende de specifieke bepalingen aangaande de werken van externe firma's, is het raadzaam
een beroep te doen op de art. 7 tot 11 van de wet over het welzijn op het werk.
Op die manier verbindt de wederpartij zich ertoe, indien nodig, een regelmatig contact met de
bevoegde preventieadviseur van de P&V GROEP te onderhouden, teneinde zich te informeren over de voorschriften
die zij uitvaardigt inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
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5.2.10 De leverancier garandeert dat hij bereid en in staat is om geleverde apparatuur gedurende een periode van minimaal 7
jaar na aflevering, of indien overeengekomen, na acceptatie, te onderhouden.
5.3 Programmatuur
5.3.1 De leverancier garandeert dat :
- hij alles in het werk stelt, om te voorkomen, dat de programma's virussen bevatten;
- hij, alvorens tot aflevering aan de P&V GROEP over te gaan, alle programmatuur grondig zal onderzoeken met
behulp van de, ten tijde van het onderzoek, meest actuele relevante hulpmiddelen. Op het eerste verzoek zal hij
een schriftelijke opgave verstrekken van de door hem gebruikte tools, inclusief versienummers en versiedata. Bij
de ontdekking van een mogelijk virus zal de leverancier de P&V GROEP hiervan onmiddellijk in kennis stellen en
zal hij al het mogelijke doen om problemen te voorkomen of op te lossen;
- de programmatuur gebruikt kan worden voor het doel dat de P&V GROEP schriftelijk aan de leverancier kenbaar
heeft gemaakt;
- de technische en functionele eigenschappen van de programmatuur zullen voldoen aan de overeengekomen
specificaties;
- de programmatuur geheel compleet en voor het gebruik gereed is en dat alle hulpmiddelen die voor een goede
werking vereist zijn, worden meegeleverd, ook indien zij niet met naam zijn genoemd.
5.3.2 De leverancier garandeert dat hij gedurende een periode van 6 maanden na de acceptatie, zonder uitstel en op eigen
kosten, alle fouten en gebreken die zich tijdens deze garantieperiode voordoen, zal herstellen. De P&V GROEP
verleent alle mogelijke medewerking bij het verhelpen van geconstateerde fouten en gebreken. Indien de leverancier
kan aantonen dat deze fouten en gebreken aan de P&V GROEP zijn toe te rekenen kan, hij de hiermee gemoeide
kosten in rekening brengen tegen de in de desbetreffende overeenkomst overeengekomen tarieven.
5.3.3 De leverancier garandeert dat hij bereid en in staat is om geleverde programmatuur gedurende een periode van
minimaal 7 jaar na aflevering, of indien overeengekomen, acceptatie, te onderhouden. Indien de leverancier met
releases werkt, worden in ieder geval onderhouden: de meest recente versie en de vorige versie; eventueel oudere
versies worden gedurende een periode van tenminste 18 maanden na introductie van een nieuwe versie onderhouden.
5.4 Diensten
5.4.1 De leverancier garandeert dat :
- door of namens hem te verrichten diensten op vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd;
- het resultaat van door of namens hem te verrichten diensten op het moment van levering voldoet aan de
overeengekomen eisen;
- voor de duur van een overeenkomst zijn personeel en door hem ingeschakelde derden voldoen en zullen blijven
voldoen aan de overeengekomen kwalificaties ten aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring.
5.4.2 Indien een medewerker van de leverancier en een door de leverancier ingezette derde, niet ingezet in een
turnkeyproject, naar het gemotiveerde oordeel van de P&V GROEP niet voldoet, zal de P&V GROEP hierover in
overleg treden met de leverancier. Op verzoek van de P&V GROEP zal de leverancier de medewerker zo spoedig
mogelijk vervangen. Kosten verbonden aan de inwerkperiode van de vervanger komen tot een maximum van 15
werkdagen voor rekening van de leverancier.

6. Milieu
6.1
De leverancier is gehouden iedere schade die het gevolg is van (dreiging van) milieuverontreiniging van, door of vanwege de
geleverde prestaties, terstond te herstellen. Tevens is de leverancier in dat geval gehouden de P&V GROEP terzake volledig
schadeloos te stellen. In het geval zulks leidt tot vorderingen van derden, vrijwaart de leverancier de P&V GROEP terzake
volledig.
6.2
De leverancier zal zich strikt houden aan alle regelgeving met betrekking tot milieu en arbeidsomstandigheden.

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN P&V GROEP – 06/2016
-6-

6.3
De leverancier dient milieubelastende verpakkingsmaterialen en/of gevaarlijke afvalstoffen kosteloos terug te nemen en ze op
een controleerbare verantwoorde wijze over te dragen aan een erkende verwerker conform de geldende milieuwetgeving.
6.4
De leverancier dient, indien de P&V GROEP daarom verzoekt, afgedankte producten terug te nemen en op een
controleerbare milieuverantwoorde manier te laten verwerken.

7. Levering en uitvoering van prestatie
7.1
De leverancier zal de prestatie leveren op het overeengekomen tijdstip of binnen de in de overeenkomst aangegeven
(leverings-)termijn(en).
7.2
Zodra de leverancier weet of verwacht dat de prestatie niet op tijd geleverd zal worden, zal hij de P&V GROEP daarvan
onverwijld schriftelijk in kennis stellen.
7.3
Indien de prestatie niet of niet tijdig wordt geleverd, is de leverancier in verzuim. de P&V GROEP is in dit geval bevoegd de
betreffende overeenkomst overeenkomstig het in artikel 13 bepaalde te ontbinden door een schriftelijke tot de leverancier
gerichte verklaring en de prestatie voor rekening van de leverancier eventueel door een derde te laten leveren. De
leverancier dient daaraan zijn medewerking te verlenen. De leverancier is in dat geval gehouden de extra kosten die aan de
zijde van de P&V GROEP ontstaan, te vergoeden.
De P&V GROEP is gehouden zich in te spannen de extra kosten tot een minimum te beperken.
7.4
In geval van niet-tijdig uitvoeren van de levering heeft de P&V GROEP het recht een schadevergoeding te eisen die 2 % van
de totale prijs van het contract of van de bestelling bedraagt, per week vertraging.

8. Risico-overgang
8.1
Zaken zijn vanaf het moment dat zij door de P&V GROEP in ontvangst worden genomen voor rekening en risico van de P&V
GROEP.
8.2
Rechten zijn vanaf het moment dat een onderhandse (leverings-) akte door de leverancier en de P&V GROEP is
ondertekend, voor rekening en risico van de P&V GROEP.
8.3
Zaken die bij niet-acceptatie door de P&V GROEP worden teruggezonden, zijn vanaf het moment van terugzending door de
P&V GROEP voor rekening en risico van de leverancier. Onder het moment van terugzending wordt hier verstaan het
moment waarop de P&V GROEP de zaken aan een transporteur of vervoerder afgeeft. De kosten voor terugzending zijn
voor rekening van de leverancier. De P&V GROEP zal de leverancier tijdig van zijn voornemen tot terugzending schriftelijk
op de hoogte stellen.
8.4
Indien zaken beschadigd raken of verloren gaan, ook als dit voor risico van de P&V GROEP is, zal de leverancier, indien de
P&V GROEP daarom verzoekt, zich maximaal inspannen om de zaken met voorrang te vervangen door gelijkwaardige zaken.
De kosten verbonden aan vervanging zijn voor rekening van de P&V GROEP, tenzij de zaken door toedoen van de
leverancier beschadigd en/of verloren zijn gegaan.
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9. Eigendom van goederen
Monsters, proefzendingen en voorbeeldmaterialen blijven eigendom van de P&V GROEP op het moment van overdracht aan
de leverancier, tenzij anders is overeengekomen. vb. : films, goederen in bruikleen.

10. Intellectuele eigendomsrechten
A. Op programmatuur
10.1 Standaardprogrammatuur
In het kader van een overeenkomst waarin aan de P&V GROEP het gebruiksrecht op standaardprogrammatuur wordt
verleend wordt nimmer enig intellectueel eigendomsrecht door de leverancier aan de P&V GROEP geleverd. Onder
standaardprogrammatuur wordt hier verstaan die programmatuur die de leverancier in ongewijzigde vorm algemeen aan de
P&V GROEP aanbiedt.
10.2 Wijzigingen van standaardprogrammatuur
Indien de leverancier op verzoek en op basis van specificaties van de P&V GROEP wijzigingen aanbrengt in standaardprogrammatuur van de leverancier, dan blijft de leverancier eigenaar van die wijzigingen en verkrijgt de P&V GROEP een
eeuwigdurend gebruiksrecht op die wijzigingen. Indien er sprake is van een zodanige wijziging dat het resultaat van de
wijziging afzonderlijk, dat wil zeggen zonder de standaardsoftware van de leverancier, kan functioneren al dan niet in de
infrastructuur van de P&V GROEP, kunnen partijen overeenkomen dat de volledige (intellectuele) eigendomsrechten aan de
P&V GROEP worden overgedragen. Daartoe zullen zij een nadere overeenkomst sluiten.
10.3 Maatwerkprogrammatuur
Indien een leverancier op basis van specificaties van de P&V GROEP specifieke programmatuur ten behoeve van de P&V
GROEP ontwikkelt en/of bouwt, draagt de leverancier reeds nu of voorzover rechtens mogelijk, alle (intellectuele)
eigendomsrechten aan de P&V GROEP over. De leverancier zal onvoorwaardelijk zijn medewerking verlenen aan eventueel
noodzakelijke juridische overdrachtshandelingen.

B. Apparatuur en overige zaken
10.4 Standaardapparatuur / standaardzaken
Noch in het kader van koop noch in het geval van enige vorm van gebruiksrechtovereenkomsten wordt enig intellectueel
eigendomsrecht aan de P&V GROEP overgedragen.
10.5 Wijzigingen van standaardapparatuur / standaardzaken
Indien de leverancier op verzoek en op basis van specificaties van de P&V GROEP wijzigingen aanbrengt in
standaardapparatuur / standaardzaken van de leverancier, dan blijft de leverancier eigenaar van die wijzigingen en verkrijgt de
P&V GROEP een eeuwigdurend gebruiksrecht op die wijzigingen. Indien er sprake is van zodanige wijzigingen dat het
resultaat van de wijziging zelfstandig kan functioneren, al dan niet in de infrastructuur van de P&V GROEP, kunnen partijen
overeenkomen dat de volledige (intellectuele)eigendomsrechten aan de P&V GROEP worden overgedragen. Daartoe zullen
zij een nadere overeenkomst sluiten.
10.6 Maatwerk, tekeningen, diverse nota's
Indien de leverancier op basis van specificaties van de P&V GROEP specifieke apparatuur, tekeningen, diverse nota's / zaken
ten behoeve van de P&V GROEP ontwikkelt, bouwt, ontwerpt en/of opstelt worden alle (intellectuele) eigendomsrechten
voor zover rechtens mogelijk aan de P&V GROEP overgedragen. De leverancier zal onvoorwaardelijk zijn medewerking
verlenen aan eventueel noodzakelijke juridische leveringshandelingen.
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11. Prijs
11.1
Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen en tarieven vast. Prijzen omvatten de volledige vergoeding voor de prestatie,
opslag-, verpakkings-, invoer-, transport-, afleverings-, administratie-, verzend-, verplaatsings-, aansluitings- en alle andere
eventuele bijkomende kosten. Prijzen zijn altijd in de overeengekomen valuta en exclusief de verschuldigde wisselprovisie.
11.2
Kosten van offertes, monsters, proefzendingen en voorbeeldmaterialen zijn voor rekening van de leverancier, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
11.3
Indien de P&V GROEP op enig moment tijdens de looptijd van een overeenkomst verneemt dat de leverancier aan enig
onderdeel van de P&V GROEP onder nagenoeg dezelfde omstandigheden voor een vrijwel identiek product of een vrijwel
identieke dienst een lagere prijs in rekening brengt, dan geldt die lagere prijs, vanaf dat moment, ook voor de P&V GROEP.

12. Facturatie en betaling
12.1
Facturen dienen door de leverancier in enkelvoud verzonden te worden aan het door de P&V GROEP kenbaar te maken
factuuradres, onder vermelding van zowel het BTW-nummer van de onderneming van de P&V GROUP als dat van de
leverancier, alsmede het overeenkomstnummer.
12.2
Betaling zal plaatsvinden binnen 30 dagen, einde maand, na ontvangst van de factuur door de P&V GROEP. De administratie
van de P&V GROEP is daarbij bepalend, behoudens tegenbewijs door de leverancier.
12.3
Overschrijding van enige betalingstermijn door de P&V GROEP of niet-betaling door de P&V GROEP van enige factuur op
grond van vermoede inhoudelijke onjuistheid van die factuur of van ondeugdelijkheid van de gefactureerde prestaties geeft de
leverancier het recht zijn prestatie(s), uitsluitend na rechterlijke tussenkomst, op te schorten of te beëindigen. De P&V
GROEP zal elke vermoede onjuistheid of ondeugdelijkheid onverwijld aan de leverancier melden.
12.4
Indien de P&V GROEP ten onrechte niet of te laat betaalt, heeft de leverancier, na deugdelijke ingebrekestelling, recht op een
vertragingsrente ter hoogte van maximaal de geldende wettelijke rente vanaf het tijdstip dat de betaling verschuldigd was.

13. Opzegging van het contract
13.1
De looptijd van de overeenkomst en de opzeggingsprocedure worden bepaald in de bijzondere voorwaarden.
13.2
De overeenkomst kan eveneens worden stopgezet met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst door middel
van een schriftelijke kennisgeving aan de desbetreffende partij, geheel of gedeeltelijk beëindigd worden wanneer één of meer
van de volgende situaties zich voordoet of dreigt voor te doen:
- de andere partij wordt in staat van faillissement verklaard;
- de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of gestaakt;
- de andere partij vraagt of verkrijgt (voorlopig) uitstel van betaling;
- de andere partij verliest door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over
vermogen of delen ervan en heeft de beschikkingsbevoegdheid niet binnen 4 weken herkregen;
- de andere partij heeft een gerechtvaardigd beroep op overmacht gedaan en de overmachtperiode is langer dan 30 dagen
of het staat vast dat deze overmachtperiode langer dan 30 dagen zal duren;
- de andere partij heeft meer dan tweemaal een boete ingevolge artikel 2 of artikel 4 verbeurd;
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de andere partij moet anderszins in redelijkheid geacht worden niet (meer) aan haar verplichtingen te kunnen voldoen of
is niet meer bevoegd is om aan haar verplichtingen te voldoen.

13.3
Er bestaat een gedragscode waaraan het personeel van de P&V GROEP gehouden is. Deze gedragscode kan op aanvraag van
de leverancier verkregen worden.
De P&V GROEP is bevoegd een overeenkomst door een schriftelijke tot de leverancier gerichte verklaring te ontbinden
ingeval de leverancier de totstandkoming van een overeenkomst getracht heeft te beïnvloeden of beïnvloed heeft door het
(doen) aanbieden of verstrekken van een persoonlijk voordeel aan (een) medewerker(s) van de P&V GROEP of aan enig
ander persoon die in enigerlei relatie staat tot de P&V GROEP en die betrokken is geweest bij de totstandkoming van een
overeenkomst. Dit geldt ook ingeval de leverancier handelt zoals hierboven omschreven bij de nakoming van enige
overeenkomst met de P&V GROEP.

14. Aansprakelijkheid
14.1
In alle gevallen waarbij de P&V GROEP zaken ter beschikking van de leverancier stelt, is de leverancier aansprakelijk voor alle
schade die zich daaraan voordoet, schade veroorzaakt door brand en diefstal daarbij inbegrepen.
14.2
Indien de ene partij zaken ter beschikking van de andere partij stelt, vrijwaart de ter beschikking stellende partij de
ontvangende partij tegen alle aanspraken van derden terzake van een gestelde inbreuk op enig eigendomsrecht (zowel in
intellectuele, industriële als stoffelijke zin), dan wel enige andere door enige derde geleden schade. De aangesproken partij zal
de andere partij onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen van zodanige aanspraken. Deze vrijwaring heeft eveneens
betrekking op alle kosten die de aangesproken partij moet maken om zich tegen zodanige aanspraken te verweren,
advocatenkosten en honoraria inbegrepen.
14.3
Ingeval in of buiten rechte wordt vastgesteld dat de levering van goederen of diensten van de ene partij aan de andere partij
inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van derden, zal de inbreukmakende partij voor haar rekening en te harer
beoordeling hetzij:
- voor de andere partij het recht verwerven het gebruik van de goederen voort te zetten;
- de goederen of diensten door andere goederen of diensten, die geen inbreuk maken, vervangen;
- de goederen of diensten zodanig wijzigen dat de inbreuk wordt beëindigd.
Indien geen van deze alternatieven naar het oordeel van de P&V GROEP aanvaardbaar is kan de P&V GROEP besluiten de
overeenkomst te beëindigen. In dat geval zal de leverancier aan de P&V GROEP als volgt crediteren:
- voor zaken: aankoopprijs minus afschrijving: de afschrijving gebeurt volgens de boekhoudkundige normen;
- voor standaardprogrammatuur: de betaalde licentieprijs;
- voor maatwerkprogrammatuur: de betaalde prijs.
14.4
Wijziging en/of vervanging van de goederen of diensten mag niet tot gevolg hebben dat de P&V GROEP in zijn mogelijkheden
tot gebruik van de goederen of diensten wordt beperkt.
14.5
De leverancier is en blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van de krachtens een
overeenkomst op hem rustende verplichtingen daaronder tevens begrepen de op hem rustende verplichtingen krachtens de
wetgeving inzake sociale zekerheid en fiscaliteit.
14.6
De leverancier dient een adequate burgerlijke -en economische aansprakelijkheidsverzekering alsook een verzekering tegen
werkongevallen voor zijn medewerkers af te sluiten welke dient in te gaan alvorens enige overeenkomst met de P&V GROEP
in werking treedt.
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15. Schadevergoeding
Indien wordt overeengekomen dat de leverancier een boete verschuldigd is, blijft , indien er sprake is van een tekortkoming
zijnerzijds, te allen tijde de bevoegdheid van de P&V GROEP om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen, in stand.

16. Niet-uitvoering van een recht
Het door de P&V GROEP niet-uitoefenen van enig recht of niet-aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat
recht of rechtsmiddel in.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwistingen zijn de rechtbanken van
Brussel bevoegd.
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