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Cartamundi Turnhout NV – Algemene Aankoopvoorwaarden 
 

 

1. In deze algemene voorwaarden verwijst "de Koper" naar Cartamundi Turnhout nv en "de Leverancier" naar het bedrijf of de 

persoon/personen bij wie de bestelling wordt geplaatst. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van 

goederen en/of het verstrekken van diensten, niettegenstaande alle andere algemene voorwaarden die door de Leverancier 

nu of in de toekomst worden voorgesteld en ze worden beschouwd te zijn opgenomen in alle contracten tussen de Koper en 

de Leverancier met betrekking tot de levering van goederen en/of het verstrekken van diensten aan de Koper.  

 

2. De Koper heeft het recht om de bestelling te annuleren zonder verplichtingen, behoudens aanvaarding door de Leverancier, 

binnen veertien (14) dagen na de datum van de bestelling. De aanvaarding van de bestelling geldt als een contract waarin 

deze algemene voorwaarden zijn opgenomen. Wijzigingen, verbeteringen of toevoegingen aan de bestelling door de 

Leverancier maken pas deel uit van het contract indien ze schriftelijk werden gemaakt of schriftelijk uitdrukkelijk werden 

aanvaard door de Koper. 

 

3. (a)    De Leverancier stelt zich tegenover de Koper garant dat: 

 

(i) alle goederen en diensten (1) strikt zullen beantwoorden aan de beschrijving en de andere specificaties die werden 

verstrekt of bekendgemaakt aan de Leverancier en aan alle productmonsters, (2) in elk opzicht geschikt zullen zijn voor het 

doel waarvoor de Koper uitdrukkelijk of impliciet heeft bekendgemaakt dat hij dit nodig heeft; (3) van bevredigende kwaliteit 

zullen zijn, volgens een standaard die ten minste gelijk is aan deze van (eventuele) vorige leveringen goedgekeurd door de 

Koper en (4) zullen voldoen aan alle geldende veiligheidsvoorschriften voor producten en speelgoed, in het bijzonder de 

Richtlijn 2009/48/EG betreffende de veiligheid van speelgoed en de Cartamundi-documenten QUA409E en PRO028E, die 

beschikbaar zijn op www.cartamundi.com; 

 

(ii) alle goederen vrij zullen zijn van gebreken op het vlak van ontwerp, materiaal en vakmanschap; 

 

(iii)  de levering van alle goederen en de verstrekking van alle diensten zal voldoen aan alle geldende wetten en 

reglementeringen, in het bijzonder de Belgische wetten, reglementeringen en andere wettelijke vereisten. De verplichtingen 

van de Leverancier onder deze voorwaarde zullen in geen geval beïnvloed worden door het feit of (1) de goederen gekocht 

worden op basis van een beschrijving, (2) de Leverancier handelt in goederen met dezelfde beschrijving, (3) de goederen 

omschreven zijn in een octrooi of handelsnaam of (4) de Koper de goederen of het productmonster onderzocht heeft of het 

gebrek zichtbaar zou zijn geweest indien hij dit had gedaan; 

 

(iv)  de levering van alle goederen en het verstrekken van alle diensten zal voldoen aan de Algemene Ethische Principes 

van Cartamundi, die beschikbaar zijn op www.cartamundi.com; 

 

(v) alle diensten zullen worden verstrekt door bevoegd en naar behoren geschoold personeel, met de nodige 

zorgvuldigheid en volgens de hoogste kwaliteitsnormen die de Koper redelijkerwijze mag verwachten in alle 

omstandigheden. 

 

(b) Indien goederen of diensten niet worden geleverd of verstrekt in overeenstemming met het contract, heeft de Koper, 

zonder afbreuk te doen aan andere rechtsmiddelen, het recht om: 

 

(i) te eisen dat de Leverancier de goederen herstelt in overeenstemming met het contract of vervanggoederen of –

diensten levert of verstrekt binnen zeven (7) dagen of de goederen laat herstellen door derden, waarbij de Leverancier de 

Koper moet vergoeden voor alle kosten en uitgaven die deze hierbij oploopt, of; 

 

(ii) naar keuze van de Koper, en ongeacht of de Koper vooraf van de Leverancier heeft geëist om de goederen te 

herstellen of vervanggoederen of -diensten te leveren, om het contract als geannuleerd te beschouwen door de inbreuk van 

de Leverancier en de terugbetaling te eisen van alle sommen die werden betaald. 

 

(c) De Leverancier moet de Koper volledig vergoeden voor alle verplichtingen, verliezen, schade en kosten (inclusief 

gerechtskosten, gevolgschade of economische verliezen) opgelegd aan of opgelopen of betaald door de Koper ten gevolge 

van of in het kader van: 

 

(i) inbreuken op garanties verstrekt door de Leverancier met betrekking tot de goederen of de diensten;  

 

(ii) alle claims dat de goederen, hun import, gebruik of doorverkoop inbreuken inhoudt op octrooien, auteursrechten, 

rechten inzake tekeningen of modellen, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van een andere persoon, 

uitgezonderd in zoverre de claim het gevolg is van de naleving van een specificatie verstrekt door de Koper, en; 

 

(iii) alle handelingen of nalatigheden door de Leverancier of zijn werknemers, agenten of onderaannemers bij de levering 

van de goederen of het verstrekken van de diensten. 

 

(d) Indien de Koper goederen afwijst of weigert ze te aanvaarden terwijl hij hiervoor het recht heeft, zal hij de Leverancier 

hiervan op de hoogte brengen. Indien de Leverancier de goederen niet afhaalt binnen zeven (7) dagen na een dergelijke 

kennisgeving, mag de Koper deze goederen terugbezorgen aan de Leverancier, zonder hiertoe verplicht te zijn. Indien de 

Koper beslist de goederen terug te bezorgen, gebeurt deze teruggave op risico en op kosten van de Leverancier.  

 

4. (a) De correct verpakte en zodanig beveiligde goederen dat ze in normale transportomstandigheden hun bestemming in 

goede toestand zullen bereiken, worden door de Leverancier geleverd of voor levering verstuurd op zijn kosten en op zijn 

risico naar het adres van de Koper zoals vermeld bij de bestelling of zoals gespecificeerd door de Koper. De levering zal 

plaatsvinden tussen 08.30 uur en 14.00 uur van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd op feestdagen, tenzij indien vooraf 

overeengekomen. 

 

(b) Het tijdstip voor de levering van de goederen en voor het verstrekken van de diensten is van essentieel belang in dit 
contract. 

 

(c) De Koper is geen kosten verschuldigd voor het verpakken en in kisten plaatsen, voor dozen, containers, transport of 

opslag, behalve indien uitdrukkelijk anders vermeld is in de bestelling. 

 

(d) De Leverancier moet het bestelnummer van de Koper vermelden op alle facturen, kennisgevingen, briefwisseling, 

paklijsten en containers. 

 

(e) De Leverancier moet gedetailleerde paklijsten en kwijtingsdocumenten verzenden samen met de goederen en moet 

onmiddellijk na de verzending van de goederen per post kennisgevingen versturen naar de Koper. 

 

(f) De goederen moeten worden gemarkeerd in overeenstemming met de instructies van de Koper en met alle 

toepasselijke voorschriften of vereisten van de transporteur. 

 

(g) Met betrekking tot de goederen is het de Leverancier die aansprakelijk is en de volledige verantwoordelijkheid draagt 

voor het transport, het lossen, de verzekering en alle bijbehorende kosten krachtens deze clausule 4. 

 

5. De Leverancier mag werktuigen, mallen, grondstoffen, platen, ontwerpen, tekeningen, schema’s, instructies, specificaties of 

andere zaken die door de Koper worden geleverd aan de Leverancier om deze laatste in staat te stellen de bestelling uit te 

voeren, evenals de resultaten daarvan, niet gebruiken of bekendmaken voor andere doeleinden zonder de schriftelijke 

toestemming van de Koper. Alle bovenvermelde elementen en alle rechten daarop en met betrekking daartoe blijven 

eigendom van de Koper, moeten in goede staat worden gehouden en moeten op verzoek worden terugbezorgd aan de Koper 

op risico van de Leverancier. De Leverancier stemt ermee in alle bovenvermelde elementen te verzekeren en de Koper 

schadeloos te stellen voor alle verliezen of schade aan dergelijke zaken die ontstaat terwijl ze in bewaring werden gegeven 

aan de Leverancier. Alle informatie die verband houdt met de bedrijfsgeheimen, productieprocessen of andere informatie met 

betrekking tot de zakelijke activiteiten van de Koper die nog niet publiek is, moet als vertrouwelijk worden behandeld en mag 

dienovereenkomstig niet worden bekendgemaakt aan derden. Tijdens de termijn waarvoor de diensten worden verstrekt mag 

de Leverancier geen werken voor derden uitvoeren waarvan de uitvoering voor hem een belangenconflict zou inhouden met 

betrekking tot de bovenvermelde vertrouwelijke informatie. 

 

6. Indien een claim tegen de Koper wordt ingediend door een van zijn klanten of door derden met betrekking tot kwetsuren, 

verliezen of schade, ongeacht van welke aard, die (naar wordt beweerd) te wijten zijn aan een gebrek/gebreken aan de 

materialen, het vakmanschap of (uitgezonderd waar hetzelfde werd bedongen door de Koper) het ontwerp van de goederen 

geleverd door de Leverancier, moet de Leverancier op eigen kosten alle faciliteiten, bijstand of advies verlenen zoals door de 

Koper wordt geëist met het oog op het betwisten of afhandelen van een dergelijke claim en indien een dergelijke claim wordt 

vergoed, moet de Leverancier de Koper schadeloosstellen voor dezelfde schade, verliezen en kosten opgelopen in het kader 

hiervan. Indien een dergelijke claim wordt ingediend tegen de Leverancier, moet de Koper daarvan onmiddellijk op de hoogte 

worden gebracht en heeft deze laatste de volledige bevoegdheid (indien hij dit gepast acht) om de afhandeling van de zaak 

over te nemen en als gemachtigde van de Leverancier alle regelingen of dadingen te stellen die de Koper naar eigen 

goeddunken geschikt of gepast acht. 

 

7. De Koper heeft te allen tijde het recht om wijzigingen aan te brengen aan (a) de specificaties, de tekeningen en de eventuele 

productmonsters; (b) de verzendings- of verpakkingswijze; (c) de plaats en het tijdstip van levering; en (d) de artikelen en 

materialen, inclusief de hoeveelheid ervan die moet worden geleverd door de Leverancier. Indien dergelijke wijzigingen leiden  

tot een toename of vermindering van de kosten of van de tijd die nodig is voor het uitvoeren van de bestelling, zal de 

contractprijs of het leveringsschema of beide in onderling overleg op billijke wijze worden aangepast. Alle claims door de 

Leverancier voor aanpassingen onder deze voorwaarden moeten worden ingediend binnen dertig (30) dagen na de ontvangst 

van de kennisgeving van de wijziging door de Leverancier. 

 

8. (a) Het eigendomsrecht op de goederen gaat over op de Koper bij de levering of bij de vroegere betaling van de aankoopprijs, 

onverminderd het recht op weigering dat de Koper kan inroepen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.  

 

(b) Het risico met betrekking tot de goederen ligt bij de Leverancier tot de levering voltooid is in overeenstemming met clausule 
4(a) hierboven. 

 

(c) De Leverancier verbindt zich ertoe op eigen kosten een verzekering aan te gaan en in stand te houden om zijn 

verplichtingen in het kader van dit contract op gepaste wijze te dekken. 

 

9. (a) De prijs van de goederen en de diensten is deze die is vermeld in de bestelling en geldt, behalve indien anders vermeld: 

(i) inclusief alle geldende belastingen over de toegevoegde waarde en elke andere gelijkaardige omzetbelasting;  

(ii) inclusief alle kosten voor verpakking, verzending, transport, verzekering en levering en alle accijnzen, rechten of 

heffingen buiten de belasting over de toegevoegde waarde. 

 

(b) Er mogen geen prijsstijgingen worden toegepast (hetzij omwille van gestegen kosten voor materiaal, arbeidskrachten of 

transport, schommelingen in de wisselkoers of om andere redenen) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

Koper. 

 

(c) Er moet een afzonderlijke factuur worden overgemaakt voor elke individuele zending van goederen of dienstverrichting en 

op alle facturen moet het bestelnummer van de Klant vermeld zijn. 

 

(d) De Koper behoudt zich met name het recht voor alle sommen die de Leverancier verschuldigd is aan de Koper af te 

trekken van de sommen die de Koper nu of op een later tijdstip verschuldigd is aan de Leverancier.  

 

10. (a) De Koper heeft het recht om de bestelling voor alle goederen en/of diensten of voor een deel ervan te annuleren door ze 

op te zeggen aan de Leverancier te allen tijde voor de levering of de uitvoering, waarbij de Koper alleen verplicht is om aan de 

Leverancier de prijs te betalen voor de reeds geleverde goederen of reeds verstrekte diensten, verminderd met de netto 

kostenbesparing voor de Leverancier ten gevolge van de annulatie. 

 

(b) Indien de Leverancier die een natuurlijke persoon is, failliet gaat of indien tegen hem een besluit wordt uitgevaardigd om 

een curator aan te stellen of indien hij een akkoord of regeling aangaat met of ten voordele van zijn schuldeisers, of indien de 

Leverancier die een vennootschap is, in vereffening gaat (waarbij het niet gaat om een ontbinding met het oog op 

reorganisatie of fusie) of indien een curator wordt aangesteld of een hypotheeknemer in het genot treedt van zijn activa of een 

beheersvonnis wordt uitgesproken, of de Koper redelijkerwijze een van de bovenvermelde gebeurtenissen vreest en de 

Leverancier hiervan op de hoogte brengt, heeft de Koper het recht om: 

 

(i) het contract op staande voet te annuleren middels een schriftelijke opzeg zonder vergoeding aan de Leverancier; of  

(ii) de curator, de vereffenaar of een andere persoon de optie te bieden om het contract uit te voeren.  

 
De uitoefening van de rechten die in paragraaf (b) van deze clausule worden verleend aan de Koper doen geen afbreuk aan 

of hebben geen invloed op het recht op actie of de rechtsmiddelen waarover de Koper daarna beschikt.  

 

11. Indien een van de partijen vertraging oploopt of gehinderd wordt bij de uitvoering van haar verplichtingen door 

omstandigheden waarover zij geen controle heeft (inclusief elke vorm van overheidsinterventies of stakingen of lock-outs 

waarbij de partijen of hun respectieve werknemers niet betrokken zijn), zal de levering van de goederen en/of de uitvoering 

van de diensten worden opgeschort en indien een dergelijke levering van de goederen en/of verlening van de diensten niet 

kan worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn na de vervaldatum, kan de levering en/of de uitvoering door elke partij 

geannuleerd worden middels een opzegging zonder verplichtingen aan de andere partij. 

 

12. De Leverancier moet de Koper en zijn werknemers of agenten alle faciliteiten verstrekken voor het inspecteren van de 

goederen en alle grondstoffen of afgewerkte materialen of werken vóór, tijdens en na de productie. De Koper heeft het recht 

om alle goederen, materialen of werken die niet voldoen aan de vereiste normen of de voorwaarden die uitdrukkelijk of 

impliciet vermeld zijn in de bestelling met betrekking tot kwaliteit, toestand of beschrijving, te weigeren. Ongeacht alle 

inspecties of verzuim om inspecties uit te voeren, behoudt de Koper het recht om dergelijke goederen, materialen of werken te 

weigeren bij levering of binnen een redelijke termijn na de levering, en de aldus geweigerde goederen of materialen worden 

teruggestuurd op kosten en op risico van de Leverancier. De Koper wordt niet geacht de goederen aanvaard te hebben tot hij 

een redelijke kans heeft gehad om de goederen te inspecteren na de levering of, indien later, binnen een redelijke termijn 

nadat eventuele verborgen gebreken aan de goederen aan het licht zijn gekomen. 

 

13. Indien de bestelling betrekking heeft op de levering van goederen of het verstrekken van diensten op afbetaling en (a) de 

Leverancier verzuimt de bestelde goederen te leveren of de bestelde diensten te verstrekken, hetzij geheel of gedeeltelijk, 

binnen de termijn vermeld in het contract of indien de goederen of een deel ervan rechtmatig geweigerd worden door de 

Koper, of indien de Leverancier verzuimd heeft om deze algemene voorwaarden na te leven, of (b) de Koper de bestelling 

annuleert in overeenstemming met de bovenvermelde clausule 10 en één of meerdere van de gebeurtenissen vermeld in (a) 

of (b) zich voordoen in verband met één of meerdere afbetalingen, geldt het annulatierecht van de Koper voor het hele saldo 

van de bestelling dat nog niet werd geleverd en/of verstrekt en aanvaard, of voor een gedeelte ervan. 

 

14. De Leverancier garandeert dat de verkoop of het gebruik van goederen of materialen en het verstrekken van diensten op 

grond van de bestelling geen inbreuk inhoudt op octrooien, gedeponeerde modellen, handelsmerken of andere rechten in het 

algemeen, en verbindt zich ertoe de Koper schadeloos te stellen voor alle schade, kosten en alle vonnissen, besluiten of 

bevelen die voortvloeien uit dergelijke inbreuken of vermeende inbreuken, inclusief alle extra kosten voor de verdediging in 

rechtszaken in het kader hiervan. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de geleverde goederen of 

de verstrekte diensten en het fysieke bezit van dragers die dergelijke rechten bevatten (inclusief alle voorbereidende 

materialen en alle media gebruikt voor de opslag van dergelijk materiaal) krachtens of ten gevolge van de bestelling, zijn 

eigendom van en worden hierbij met volle eigendomsgarantie toegewezen aan de Koper. De aanvaarding van deze 

voorwaarden wordt beschouwd als een absolute toewijzing van dergelijke rechten met volle eigendomsgarantie door de 

Leverancier aan de Koper. De Leverancier stemt er hierbij mee in om op kosten van de Koper alle toestemmingen of 

overeenkomsten uit te voeren of te voltooien die redelijkerwijze door de Koper worden geëist om de hierin toegekende rechten 

te formaliseren of ten uitvoer te leggen. Indien van toepassing doet de Leverancier afstand van alle morele rechten op de in 

het kader van dit contract geleverde goederen en verstrekte diensten in zoverre zij betrekking hebben op de Koper, en zal hij 

alle afstanden van morele rechten en toestemmingen verkrijgen van alle werknemers, agenten, onderaannemers of andere 

derden die vereist zijn om zijn verplichtingen krachtens dit contract na te leven. 

 

15. De Leverancier mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper op geen enkele manier bekendmaken of 

publiceren dat de Leverancier een overeenkomst heeft afgesloten om de hierin vermelde goederen en/of diensten te leveren 

en/of te verstrekken aan de Koper. 

 

16. Het contract geldt voor de Leverancier persoonlijk en hij mag zijn rechten niet toewijzen of overdragen, noch plannen om zijn 

verplichtingen toe te wijzen of over te dragen aan een andere persoon, noch zijn verplichtingen in het kader van dit contract  in 

onderaanneming geven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper. 

 

17. Alle kennisgevingen die door een van de partijen verstrekt moeten of mogen worden aan de andere partij in het kader van 

deze algemene voorwaarden, moeten schriftelijk worden verstuurd naar de andere partij op haar maatschappelijke zetel of 

haar hoofdkantoor of op een ander adres dat te gepasten tijde werd gemeld aan de partij die de kennisgeving betekent in 

overeenstemming met deze bepaling. 

 

18. Indien de Koper afstand doet van een inbreuk op het contract door de Leverancier, kan dit in geen geval worden beschouwd 

als een afstand van een latere inbreuk op dezelfde of een andere bepaling. 

 

19. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden door een bevoegde instantie wordt beschouwd als ongeldig of 

onuitvoerbaar, hetzij volledig of gedeeltelijk, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen van deze 

algemene voorwaarden en op de rest van de bepaling in kwestie. 

 

20. Wijzigingen, verbeteringen of toevoegingen aan deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien ze worden 

ondertekend door beide partijen. 

 

21. De opstelling, de geldigheid en de uitvoering van dit contract zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving en alle claims of 

geschillen die hieruit voortvloeien, vallen onder de rechterlijke bevoegdheid van en worden beslecht door de Belgische 

rechtbanken. 

 


