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Algemene aankoopvoorwaarden
revalidatieziekenhuis Inkendaal
Artikel 1.

ALGEMENE BEPALINGEN

1.1

De algemene aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes en overeenkomsten
waarbij Revalidatieziekenhuis Inkendaal (hierna: ‘het ziekenhuis’) optreedt als aanbesteder / koper voor de
verwerving van goederen en/of diensten. De ondernemer is verantwoordelijk voor de opleiding, kennis
en kwalificatie van het personeel dat zij afvaardigen in functie van verleende diensten/ onderhoud/
herstellingen.

1.2

De algemene aankoopvoorwaarden werden opgesteld overeenkomstig de wet van 15 juni 2006 betreffende
de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en
latere wijzigingen, de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, het Algemeen
Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk, en de
Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal
verblijvende onderdanen van derde landen.
Bovenvermelde wettelijke en reglementaire bepalingen blijven onverkort van toepassing op de verhouding
tussen het ziekenhuis en een leverancier, dienstverlener of aannemer (hierna: ‘ondernemer’), behoudens in
geval dat, omwille van de noodwendigheden van het ziekenhuis, onderhavige algemene voorwaarden hier
uitdrukkelijk van afwijken.

1.3

De algemene verkoopvoorwaarden, onder welke benaming ook, van de ondernemer worden uitdrukkelijk
uitgesloten. Indien zij door de ondernemer alsnog worden toegevoegd, zullen zij worden beschouwd als een
verboden voorbehoud in de zin van artikel 102 van het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende
plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

1.4

Alle bepalingen die, na plaatsing van de opdracht, vermeld worden op de bestelbon en op de bijlage
‘algemene aankoopvoorwaarden’, worden geacht te zijn aangenomen door de ondernemer, indien deze
laatste niet schriftelijk en binnen de acht dagen na verzending van de bestelling zijn opmerkingen kenbaar
maakt aan het ziekenhuis. Eventuele fouten en leemten dienen eveneens schriftelijk te worden gemeld aan
het ziekenhuis binnen de acht dagen, bij gebreke waaraan zij als definitief aanvaard worden beschouwd ten
aanzien van de ondernemer.

1.5

Indien één van de bepalingen van onderhavige algemene aankoopvoorwaarden aan rechtskracht zou
ontbreken, blijven de andere voorwaarden onverkort van toepassing. De gebeurlijke nietigheid van één van
de bepalingen van de algemene aankoopvoorwaarden, doen geen afbreuk aan de overige bepalingen die
onverkort van toepassing blijven.

2

1.6

Bijzondere aankoop- of besteksvoorwaarden, in een specifiek dossier, vormen een aanvulling op de
algemene voorwaarden, en dienen tesamen te worden gelezen. In geval van strijdigheid, primeren de
bijzondere aankoops-en besteksvoorwaarden op onderhavige algemene aankoopvoorwaarden.

Artikel 2.

BESTELLING

2.1

Na marktconsultatie door het ziekenhuis, volgt een offerte van de ondernemer. Deze offerte is kosteloos.
Indien een plaatsing (gunning) van de opdracht volgt op een offerte van de ondernemer, komt de
overeenkomst tot stand op het moment dat de order door het ziekenhuis wordt verstuurd.

2.2

Een order of bestelbon kan per post, per fax of per email geplaatst worden.

2.3

De ondernemer zendt, binnen een termijn van 48 uur na verzending van de bestelling en plaatsing van de
opdracht, een orderbevestiging met bevestiging van leveringstermijn of termijn van uitvoering van de dienst.
Bij gebreke aan tijdige orderbevestiging wordt de ondernemer geacht akkoord te gaan met de door het
ziekenhuis vooropgestelde termijnen.

2.4

Indien, in geval van leveringen, een artikel niet geleverd kan worden, brengt de leverancier het ziekenhuis
hiervan onverwijld, en in elk geval binnen een termijn van 48 uur schriftelijk op de hoogte.

Artikel 3.

WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

3.1

De ondernemer zal geen eenzijdige wijzigingen aanbrengen of uitvoeren m.b.t. het voorwerp, de aard en de
specificaties van de levering of uitvoering van de opdracht, zonder voorafgaande uitdrukkelijke en
schriftelijke toestemming van het ziekenhuis.

3.2

Bij eventuele wijzigingen door het ziekenhuis, zal in navolging van artikel 37 van het Koninklijk besluit van 14
januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, het hierna bepaalde van toepassing zijn:
Het ziekenhuis kan, in overleg met de ondernemer, de aard of de omvang van de te leveren goederen of te
presteren diensten wijzigen of aanvullen.
Indien deze wijzigingen impact hebben op de overeengekomen prijs of de leveringsvoorwaarden, zal de
ondernemer het ziekenhuis hiervan onverwijld en schriftelijk inlichten en dit uiterlijk binnen de 8 dagen na
kennisgeving van de gevraagde wijziging.
Het ziekenhuis heeft in voorkomend geval het recht om af te zien van de overeenkomst of deze eenzijdig te
verbreken.
In zoverre het ziekenhuis de bestaande overeenkomst verbreekt, niettegenstaande de door de ondernemer
voorgestelde wijzigingen in prijs/leveringsvoorwaarden niet onredelijk zijn in verhouding tot de door het
ziekenhuis gevraagde wijziging, zal het ziekenhuis alle door de ondernemer reeds voor de uitvoering van de
overeenkomst gemaakte en bewezen kosten vergoeden.
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Indien geen schriftelijke kennisgeving volgt binnen de 8 dagen, zullen de oorspronkelijke prijzen en voorwaarden van toepassing blijven.
3.3

Indien de wijzigingen die het ziekenhuis gevraagd heeft, vanuit financieel, organisatorisch en technisch
oogpunt moeilijk of niet-uitvoerbaar zijn, zal de ondernemer alternatieve voorstellen formuleren, voor zover
het bijzonder bestek (indien toepasselijk) dit toestaat, en daarbij rekening houden met de doelstelling van
het ziekenhuis.

Artikel 4.

TRANSPORT EN LEVERINGEN

4.1

Dit artikel is enkel toepasselijk op een opdracht tot leveringen.

4.2

De goederen worden vervoerd op risico van de leverancier.

4.3

Leveringen gebeuren D.D.P. (delivered duty paid) op leveringsadres en binnen de openingsuren vermeld op
de bestelbon: loskade aan leveranciersingang, Inkendaalstraat 1,1602 Vlezenbeek – Tussen 8u en 12u en
tussen 13u en 16u.

4.4

Elke levering dient vergezeld te zijn van een leveringsbon/verzendnota waarop minstens het nummer van
de bestelbon, artikel(s), artikelnummer(s), hoeveelheid en besteldatum dienen worden aangebracht. Deze
documenten dienen aan de buitenzijde van de verpakking te worden aangebracht.

4.5

De leverancier staat zelf in voor het lossen van de goederen.

4.6

De levering van toestellen, machines, gereedschappen, installaties, onderdelen en hulpmaterialen  
dienen steeds vergezeld te zijn van volgende documenten: een Nederlandstalige gebruikshandleiding,
veiligheidsinstructies, een technische documentatie met onderhoudsvoorschriften in het Nederlands,
EG-verklaring of EC REP van overeenstemming en overige noodzakelijke attesten en keuringsverslagen in
functie van de noodwendigheid. Deze documenten mogen ook, vooraf aan de levering, digitaal
doorgestuurd worden naar: factuur@inkendaal.be

4.7

De ondertekening door het ziekenhuis van de leveringsnota geldt enkel als bewijs van ontvangst, doch niet
voor voorlopige of definitieve aanvaarding van hoeveelheid of kwaliteit.

4.8

Indien de leverancier, bij overeengekomen leveringstermijn, deze niet naleeft en hij, na ingebrekestelling,
zijn leveringsverplichting niet nakomt binnen de gestelde termijn, wordt de overeenkomst automatisch
en van rechtswege ontbonden ten laste van de in gebreke blijvende leverancier en dit zonder het recht op
schade- of enige andere vergoeding.  De leverancier kan zich tevens blootstellen aan sancties, zoals bepaald
in artikel 44 e.v. van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
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Artikel 5.
5.1

VERPLICHTE AANMELDING

Bij leveringen, de uitvoering van diensten of werken, dienen de ondernemer, zijn medewerkers of
onderaannemers, zich steeds aan te melden aan het onthaal en zich aldaar te registreren.
De onthaalmedewerker zal de bevoegde dienst verwittigen van uw aanwezigheid.
Indien het nodig is om over een badge of sleutel te beschikken zal hiervoor in ruil een identiteitskaart
gevraagd worden. De ondernemer recupereert de identiteitskaart voor vertrek en na ondertekening van
de uitvoeringsnota door een bevoegd persoon.

5.2

Per ondernemer kan 1 voertuig zich parkeren aan de loskade. De eventuele ander voertuigen dienen de
nodige materialen uit te laden en zich dan onmiddellijk op de bezoekersparking te plaatsen.

5.3

De ondernemer draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de aanwezigheid van zijn personeel of
onderaannemers op het terrein en in de gebouwen van het ziekenhuis geen belemmering vormen voor de
werking van het ziekenhuis. Het ziekenhuis kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke
ongevallen van de ondernemer, zijn medewerkers of onderaannemers.

5.4

De betaling van de factuur wordt niet uitgevoerd, indien blijkt dat bij de uitvoering van werkzaamheden het
ziekenhuis niet op de hoogte is van de aanwezigheid (of indien deze hebben zich niet geregistreerd )van
medewerkers of onderaannemers in opdracht van de leverancier op de site van het ziekenhuis.  

Artikel 6.

AANVAARDING

6.1

De ondertekening door het ziekenhuis van de gebeurlijke leveringsnota geldt enkel als bewijs van ontvangst
doch niet voor voorlopige of definitieve aanvaarding van hoeveelheid of kwaliteit.

6.2

In geval van leveringen, ziet het ziekenhuis de leveringen na op de leveringsplaats. Het ziekenhuis neemt
eveneens de eventuele beschadigingen op. Het resultaat van dit nazicht alsmede de juiste datum van de
aankomst van de leveringen worden vermeld op de leveringslijst, de bestelbon of op de factuur.
Leveringen die niet voldoen aan de bij de bestelling gestelde eisen, leveringsvoorwaarden en /of
veiligheidsvoorschriften, worden geweigerd. De verificatietermijn voor het ziekenhuis bedraagt
daartoe 30 dagen.

6.3

De leveringen kunnen enkel als aanvaard worden beschouwd nadat ze door de Dienst Preventie &
Bescherming van het ziekenhuis goedgekeurd werd. Voor levering van installaties  en niet-courante
toestellen of apparaten moet de aankoopdienst vooraf gecontacteerd worden.

6.4

De indienstelling van apparaten, toestellen of installaties kan pas gebeuren na en mits goedkeuring door
de Dienst Preventie & Bescherming. Hierbij wordt een bij wet vereist indienstellingsverslag opgemaakt.
De aflevering van apparaten, toestellen etc. zonder de gevraagde documenten, zal weigering van
aanvaarding van de levering tot gevolg hebben. Bovendien zal de waarborgperiode aanvangen ten vroegste
op het moment dat het veiligheidsdossier volledig in orde gebracht is.
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6.5

De diensten die het voorwerp van de opdracht uitmaken worden aan controles onderworpen teneinde vast
te stellen of zij beantwoorden aan de voorschriften van de opdracht en werden uitgevoerd volgens de regels
van de kunst.

6.6

Indien de goederen en/of diensten geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd door het ziekenhuis, zal hiervan
schriftelijk en uiterlijk 30 dagen na ontvangst, melding worden gedaan aan de ondernemer.

6.7

Ieder bezwaar tegen beslissingen inzake opleveringen vanwege het ziekenhuis worden ingediend bij ter post
aangetekende zending uiterlijk de vijftiende dag na de dag van verzending van de beslissing.

Artikel 7.

PRIJS

7.1

Prijzen worden steeds in EUR opgegeven.

7.2

Prijzen omvatten alle kosten, lasten en heffingen alsook alle administratie-en transportkosten, tenzij anders
overeengekomen. Alle prijzen zijn netto prijzen, exclusief BTW.

7.3

Alle goederen dienen te worden geleverd en gefactureerd aan prijzen vermeld op de bestelbon.
Het ziekenhuis aanvaardt slechts een verhoging van de prijs, indien het zich daarmee schriftelijk en
uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard vóór de levering of de uitvoering van de dienst, en enkel indien het
gaat om aantoonbare meerwerken. De meerwerken waarvoor voorafgaandelijk het akkoord werd bekomen
door het ziekenhuis, worden in een afzonderlijke rubriek van de factuur opgenomen.   

Artikel 8.

FACTURATIE

8.1

De facturatie geschiedt ten vroegste bij levering of na het einde van de dienstopdracht.

8.2

De factuur dient minstens volgende gegevens te vermelden:  het bestelbonnummer, datum van bestelling,
de leveringsdatum, volgnummer factuur en ondernemingsnummer.

8.3

De factuur dient gericht te zijn aan: Dienst boekhouding, Revalidatieziekenhuis Inkendaal Koninklijke
Instelling vzw,
Inkendaaltraat 1, B-1602 Vlezenbeek.  De factuur mag ook digitaal doorgestuurd worden naar:
factuur@inkendaal.be

8.4

De leverancier of dienstverlener dient per bestelbon 1 factuur op te stellen en dus niet 1 factuur per
deellevering of dienst, tenzij anders overeengekomen.
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Artikel 9.
9.1

BETALING

Betalingen geschieden conform artikel 127 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
Het ziekenhuis beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de levering. In geval van
diensten betreft de verificatietermijn 30 kalenderdagen vanaf het ziekenhuis in het bezit wordt gesteld van
de lijst van gepresteerde diensten of ontvangst van de factuur. De betaling van het aan de ondernemer
verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van 60 kalenderdagen vanaf de datum van
beëindiging van de verificatie, voor zover het ziekenhuis tegelijk over de regelmatig opgestelde factuur
beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten.

9.2

Vertraagde aflevering van de nodige documenten kan vertraging in de betaling tot gevolg hebben, zonder
dat hiervoor een vergoeding mag aangerekend worden aan het ziekenhuis, en zonder dat eventueel
toegestane kortingen mogen gereduceerd worden.

Artikel 10.

KWALITEIT, VEILIGHEID EN GARANTIE

10.1

De leverancier staat in voor de kwaliteit van de geleverde goederen en/of diensten, in die zin dat zij:
- beantwoorden aan hetgeen werd overeengekomen;
- geschikt zijn voor het doel waartoe ze zijn bestemd;
- vrij zijn van gebreken en rechten van derden;
- beantwoorden aan de wettelijke normen inzake kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu, geldig ten tijde
van de levering in de landen van fabricage, verzending, doorvoer en bestemming van goederen en/of
diensten;
- beantwoorden aan de voorschriften die eigen zijn aan het ziekenhuis (hierin begrepen, doch niet beperkt
tot afspraken rond ziekenhuishygiëne, veiligheid, milieu, praktische afspraken,…). Een exemplaar van deze
voorschriften wordt de leverancier  op zijn verzoek door het ziekenhuis ter beschikking gesteld.

10.2

De ondernemer is verantwoordelijk voor de opleiding, kennis en kwalificatie van het personeel dat zij afvaardigen in functie van verleende diensten/ onderhoud/ herstellingen.

10.3

Indien er bijlagen aan de bestelbon worden toegevoegd met verplichtingen en voorschriften inzake veiligheid
of andere, maken deze integraal deel uit van de aankoopvoorwaarden.

10.4

Indien en voor zover de richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreft medische hulpmiddelen
van toepassing is, dienen deze goederen en de verpakking aan deze richtlijn, en haar latere wijzigingen, te
voldoen.
De steriele medische hulpmiddelen moeten bijkomend een nummer dragen naast de CE of EC REP markering
dat verwijst naar het erkenningsnummer van de aangemelde instantie of de notified body die beoordelingsen keuringsverrichtingen van het desbetreffend medisch hulpmiddel heeft uitgevoerd.
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10.5

Indien de goederen en/of diensten niet voldoen aan de hiervoor omschreven vereisten, zal de leverancier
voor zijn rekening de goederen en/of diensten op eigen initiatief of op eerste schriftelijk verzoek van het
ziekenhuis herstellen of vervangen. Het ziekenhuis zal in dergelijk geval steeds het recht hebben om de
levering te annuleren zonder dat de leverancier enig recht op schadevergoeding zal kunnen doen gelden.

10.6

De garantietermijn op de diensten en/of goederen, inclusief eventuele installatie en/of montage daarvan,
bedraagt minstens 2 jaren, te rekenen vanaf het moment van aanvaarding van de levering en/of de positieve
goedkeuring van de plaatsing of installatie.

10.7

Voor goederen  (incl. onderdelen) en/of diensten die in het kader van deze garantieverplichting worden
gewijzigd, hersteld of vervangen, geldt een nieuwe garantietermijn van 2 jaar te rekenen vanaf het moment
waarop het ziekenhuis de wijziging, het herstel of de vervanging heeft goedgekeurd.

10.8

De leverancier is ertoe gehouden reserve-onderdelen van de geleverde goederen gedurende de gebruikelijk
levensduur van de geleverde goederen in voorraad te houden en op afroep te leveren. De leverancier dient
het ziekenhuis steeds schriftelijk en met de meeste spoed van zijn voornemen tot staken van de import van
reserveonderdelen, dan wel het voornemen van zijn toeleveranciers tot het staken van de productie, op de
hoogte te brengen.

Artikel 11.

CONFIDENTIALITEIT

11.1

De leverancier garandeert namens zichzelf, zijn personeel en aangestelden of onderaannemers,
geheimhouding tegenover derden omtrent enerzijds bedrijfsinformatie, inclusief patiëntinformatie, van
het ziekenhuis, waarvan hij op enigerlei wijze kennis kreeg en anderzijds de met de overeenkomst
gerelateerde informatie.

11.2

De leverancier zal evenmin informatie over de door hem aan het ziekenhuis geleverde goederen en/of
diensten verstrekken aan derden, behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van het ziekenhuis
of in geval van wettelijke verplichting.

11.3

De leverancier respecteert de Europese wetgeving inzake privacy en in het bijzonder de GDPR (Regulation
(EU) 2016/679).

11.4

De leverancier gebruikt de door gezamenlijke inspanningen van hemzelf en het ziekenhuis voortgebrachte
producten, kennis en/of gegevens niet ten behoeve van derden, zonder schriftelijke toestemming van het
ziekenhuis.

11.5

Bij niet-nakoming door de leverancier van de in dit artikel opgenomen geheimhoudingsplicht is de
leverancier aan het ziekenhuis een direct opeisbare boete verschuldigd ten bedrage van 2.000 EUR per
gebeurtenis voor iedere dag dat de niet-nakoming aanhoudt. Naast deze vergoeding is het ziekenhuis vrij
om alle schade hoger dan deze vergoeding te vorderen van de leverancier.

11.6

In geval van nietigheid, opzeg of ontbinding van de overeenkomst is het de leverancier niet toegelaten
om zonder het schriftelijk akkoord van het ziekenhuis vertrouwelijke documenten, bedrijfsinformatie
of informatie met betrekking tot de overeenkomst te bewaren of aan derden door te geven.
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11.7

Het ziekenhuis en elke persoon die, in het kader van zijn functie of van de hem toevertrouwde opdrachten,
kennis heeft van vertrouwelijke informatie over een opdracht of die hem, in het kader van het plaatsen en de
uitvoering van de opdracht, door de ondernemers werd verstrekt, mogen die informatie niet bekendmaken.
Deze informatie heeft meer bepaald betrekking op de technische of commerciële geheimen en op de
vertrouwelijke aspecten van de offertes. Zolang het ziekenhuis geen beslissing heeft genomen over,
naargelang het geval, de selectie of kwalificatie van de kandidaten of deelnemers, de regelmatigheid van de
offertes, de gunning van de opdracht of de beslissing om af te zien van het plaatsen van de opdracht, hebben
de kandidaten, deelnemers, inschrijvers en derden geen toegang tot de documenten betreffende de
procedure, met name de aanvragen tot deelneming of kwalificatie, de offertes en de interne documenten
van de aanbestedende instantie

Artikel 12.

AANSPRAKELIJKHEID

Inzake leveringen:
De leverancier garandeert dat de verkoop of het gebruik van de bestelde goederen geen inbreuk maakt op rechten
van derden. Hij neemt de volledige productaansprakelijkheid op zich voor de door hem geleverde goederen.
Voor de toepassing van dit artikel worden personeel, patiënten, artsen, aangestelden en bezoekers van het
ziekenhuis als derden aanzien.
12.1

Door de aanvaarding van de bestelling van het ziekenhuis, verplicht de leverancier er zich toe het
ziekenhuis te vrijwaren tegen alle rechtsvorderingen die zouden kunnen ingesteld worden, en om al de
hierop betrekking hebbende kosten, boetes en veroordelingen op zich te nemen.

12.2

De leverancier vrijwaart het ziekenhuis voor alle directe en indirecte schade die door het ziekenhuis of
derden wordt geleden als gevolg van een gebrek door hem of voor zijn rekening uitgevoerde prestaties,
leveringen en plaatsing van de goederen waardoor het niet de veiligheid biedt of de eigenschappen heeft die
men gerechtigd is ervan te verwachten. Een product is gebrekkig wanneer het niet de veiligheid biedt die een
professioneel gebruiker gerechtigd is te verwachten.

12.3

De leverancier is ten aanzien van het ziekenhuis en ten aanzien van derden aansprakelijk voor alle directe en
niet directe schade die hij veroorzaakt door zijn handelen of nalaten, evenals voor de door haar verstrekte
onjuiste en/of onvolledige informatie.

12.4

De leverancier is verantwoordelijk voor alle derde partijen waarop hij beroep doet of heeft gedaan om zijn
verplichtingen uit deze overeenkomst te vervullen.

12.5

De leverancier zal zich voldoende verzekeren bij een maatschappij, die in België erkend is. De verzekering
zal alle hoger genoemde risico’s dekken en ook die van arbeidsongevallen, de burgerlijke, beroeps- en
productaansprakelijkheid ten aanzien van het ziekenhuis, en de andere betrokken derden bij de uitvoering
van de opdracht. De verzekering wordt ook afgesloten tegen alle schade die de leverancier veroorzaakt aan
alle goederen die hij van het ziekenhuis ontvangt uit hoofde van zijn opdracht. De leverancier zal hiervoor
attesten voorleggen op het eerste verzoek van het ziekenhuis, op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de
opdracht, en uiterlijk binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek vanwege het
ziekenhuis.
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Inzake diensten:
12.6

De dienstverlener draagt de volle aansprakelijkheid voor de fouten en nalatigheden die in de verleende
diensten voorkomen, inzonderheid in de studies, de berekeningen, de plannen of in alle andere ter
uitvoering van de opdracht door hem voorgelegde stukken.
In de architectuur- en ingenieursopdrachten loopt de aansprakelijkheid bedoeld in de artikelen 1792 en
2270 van het Burgerlijk Wetboek vanaf de voorlopige oplevering van het geheel van de werken waarop
de studieopdracht van de dienstverlener slaat.

12.7

De diensten die niet beantwoorden aan de bepalingen en de voorwaarden van de opdracht of niet werden
verleend overeenkomstig de regels van de kunst, dienen door de dienstverlener te worden herbegonnen.
Zo niet geschiedt dit door het nemen van een ambtshalve maatregel door het ziekenhuis op kosten en risico’s
van de dienstverlener, via een van de middelen van optreden vermeld in artikel 155 van het Koninklijk besluit
van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de
concessies voor openbare werken. De dienstverlener stelt zich bovendien bloot aan boetes en straffen
wegens niet-naleving van de bepalingen en voorwaarden van de opdracht.

Artikel 13.

EIGENDOM EN RISICO

13.1

Het ziekenhuis wordt eigenaar van de goederen en/of diensten op het moment van de conforme en door het
ziekenhuis aanvaarde levering en/of bij plaatsing/installatie, na positieve keuring ervan door de bevoegde
diensten van het ziekenhuis, tenzij de partijen anders en schriftelijk zouden overeenkomen.

13.2

De ondernemer draagt de risico’s van verlies, beschadiging of vernietiging van de goederen en/of diensten
tot op het moment dat de eigendom van de goederen en/of diensten overgaat op het ziekenhuis.

13.3

Indien het moment van de levering en het moment van de definitieve aanvaarding na keuring niet
samenvallen, berust het risico voor de goederen in tussentijd bij de ondernemer.

Artikel 14.

ZICHT-EN PROEFZENDINGEN

14.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle zicht-en proefzendingen, waarbij het ziekenhuis als
zicht- of proefnemer optreedt.

14.2

De ondernemer stelt het ziekenhuis volledig schadeloos voor alle schade aan goederen of personen die voor
het ziekenhuis of voor derden mocht ontstaan tijdens de zichtperiode, ten gevolge van gebreken of andere
aan de goederen aanwijsbare afwijkingen en/of onvoldoende instructie over bediening/gebruik en/of
anderszins het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming, dan wel van onrechtmatige daad van
leverancier, diens personeel of van andere personen door de leverancier bij de uitvoering van betrokken.

14.3

De ondernemer zal het ziekenhuis geheel vrijwaren  tegen aanspraken van derden, personeel van het
ziekenhuis inbegrepen, tot de vergoeding van schade als hierboven bedoeld. Indien door een derde een
vordering tegen het ziekenhuis wordt ingesteld, zal het ziekenhuis de leverancier daarvan onverwijld in
kennis stellen onder toezending van de nodige gegevens.
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14.4

Gedurende de nazichtperiode en tijdens de transporten naar en van het ziekenhuis draagt de leverancier
zorg voor de verzekering van de goederen en van de hiervoor omschreven aansprakelijkheid.

Artikel 15.

ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

Indien de leverancier zijn verplichtingen, voortvloeiend uit de wettelijke en reglementaire bepalingen van
artikel 1.2 van onderhavige algemene aankoopvoorwaarden, de overeenkomst en/of deze algemene
inkoopvoorwaarden niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsook in het geval van zijn faillissement of
gerechtelijk akkoord, overname of enige daarmee vergelijkbare situatie, is hij van rechtswege in gebreke en heeft
het ziekenhuis het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst éénzijdig
geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leverancier en/of de
betalingsverplichtingen op te schorten en/of de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden
op te dragen, zonder dat het ziekenhuis tot enige schadevergoeding is gehouden, onverminderd eventueel aan het
ziekenhuis verder toekomende rechten, waaronder het recht op integrale schadevergoeding en vergoeding van
de gemaakte kosten. Alle vorderingen, die het ziekenhuis in deze gevallen zou hebben ten aanzien van de
ondernemer, zullen onmiddellijk en volledig opeisbaar zijn. Indien de ondernemer zich beroept op een niet
toerekenbare tekortkoming, heeft het ziekenhuis het recht de overeenkomst te beëindigen overeenkomstig
de bepalingen van dit artikel.

Artikel 16.

WIJZIGING VAN HET ECONOMISCHE EVENWICHT VAN DE OVEREENKOMST

Indien om welke reden ook, in het bijzonder het op de markt komen van generische of biosimilaire
alternatieven voor één of meerdere geneesmiddelen, het uit patent gaan van één of meerdere van deze
geneesmiddelen, therapiewijzigingen in het ziekenhuis, het stopzetten van de verkoop van de molecule door de
leverancier, sterke prijsdalingen, wijzigingen in de terugbetaling, het onder forfait brengen van geneesmiddelen
of gelijk welk andere  wetgevende of andere gebeurtenis het economisch evenwicht verstoort, behoudt het
ziekenhuis zich het recht voor om de commerciële voorwaarden, opnieuw te onderhandelen of het contract
binnen de 3 maand stop te zetten zonder schadevergoeding.

Artikel 17.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Deze algemene aankoopvoorwaarden alsook de toepassing ervan bij de uitvoering van opdrachten of leveringen
van goederen en/of diensten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die niet minnelijk
kunnen worden opgelost tussen het ziekenhuis en de leverancier worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd
aan de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van Brussel. Desgevallend kunnen de partijen
<zich tot de bevoegde kortgedingrechter van het arrondissement Brussel wenden.
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