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Definities

• Met "Donaldson" wordt DONALDSON NEDERLAND B.V bedoeld.

• Met "Verkoper" wordt de persoon, firma of vennootschap bedoeld, aan wie een bestelling beschreven is.

• Met "Goederen worden bedoeld : artikelen, stukken of wat er ook in een bestelling beschreven is.

• Met "Specificaties" wordt de technische beschrijving bedoeld die bevat is of waarnaar verwezen wordt in een bestelling.

1. Ontvangstbevestiging - Wijzigingen

a. Donaldson zal slechts gebonden zijn door haar Bestelling indien deze op het officiële Bestelformulier geplaatst is. De bestelling zal van nul en gener 
waarde zijn tenzij ze door de Verkoper binnen de zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk bevestigd werd.

b. Noch Donaldson noch de Verkoper zullen gebonden zijn door enige wijziging of toevoeging aan de huidige aankoopsvoorwaarden behalve indien 
schriftelijk overeengekomen door beide partijen en getekend in hun naam.

2. Geheimhouding

a.  Tekeningen, ontwerpen, monsters, specificaties of enige andere vorm van informatie die verstrekt wordt door Donaldson, zijn geheim en blijven 
de eigendom van Donaldson. Deze mogen voor geen enkel ander doel gebruikt worden dan het uitvoeren van de Bestelling noch mogen ze ter 
beschikking gesteld worden van derden zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Donaldson.

b.  Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Donaldson, is het de Verkoper niet toegestaan te adverteren of op een andere manier het feit 
bekend te maken dat hij levert aan Donaldson of dat hij een overeenkomst heeft afgesloten om aan Donaldson te leveren.

c. De Verkoper gaat akkoord om, op verzoek van Donaldson, alle documenten - zoals aangeduid in 2.1 - terug te geven en alle kopieën gemaakt of 
besteld door de Verkoper zelf, te vernietigen.

3. Prijs 
Tenzij anders bepaald, zijn de prijzen vaste prijzen en omvatten de kosten van levering van de verpakte goederen op het 
opgegeven Donaldson adres. Indien de prijs niet gespecificeerd is en er geen precedent bestaat, moet de Verkoper de 
prijs mededelen op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling. In dit geval kan de bestelling slechts als bevestigd 
beschouwd worden indien de firma expliciet haar akkoord gegeven heeft over de als dusdanig meegedeelde prijs; 
niettemin is het vanzelfsprekend dat de Verkoper dit akkoord moet ontvangen binnen een redelijke termijn. Indien de prijs 
(met toestemming van Donaldson) onderworpen is aan een latere herziening, moet de Verkoper het bewijs voorleggen dat 
er een wijziging is in de kosten van de grondstoffen en/of een nationale verhoging van de lonen of een andere afdoende 
reden voorleggen. De prijs zal slechts herzien worden in de mate dat dit hierdoor gerechtvaardigd is.

4. Leveringstermijn

a. De leveringsdatum opgegeven in de bestelling is één van de essentiële voorwaarden van de bestelling en het aanvaarden van de bestelling door de 
Verkoper vormt een formele verbintenis om daaraan te voldoen.

b.  Indien de goederen, of een gedeelte ervan, niet geleverd worden binnen de periode of periodes gespecificeerd in de bestelling of binnen de 
schriftelijke toegestane verlenging van zulke periode of periodes, zal Donaldson het recht hebben om zonder voorafgaandelijke inmorastelling:

 – de bestelling te annuleren en om het even welke reeds afgeleverde goederen die niet doeltreffend en commercieel kunnen aangewend worden, 
terug te zenden aan de Verkoper op risico en op kosten van deze laatste en elk bedrag betaald door Donaldson aan de Verkoper terug te vorderen 
of - indien Donaldson dit verkiest - vergoeding te eisen voor de schade opgelopen door enige vertraging. Deze schadevergoeding zal automatisch 
en zonder aanzegging opeisbaar zijn naar rato van 1% van de prijs van de niet-geleverde goederen voor elke week gedurende dewelke de 
vertraging in de levering voortduurt, evenwel met behoud van het recht van Donaldson om een hogere schadevergoeding welke zij zou kunnen 
opgelopen hebben, te eisen.
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 – van de Verkoper bijkomende uitgaven terug te vorderen welke zij redelijkerwijze opgelopen heeft bij het verwerven van andere goederen ter 
vervanging van de als hogervermeld aan de Verkoper teruggestuurde goederen.

c. Hoeveelheden die geleverd werden en die de bestelde hoeveelheid overschrijden, kunnen op kosten van de Verkoper aan hem teruggestuurd worden.

d. Donaldson zal de Verkoper aansprakelijk stellen voor enige bijkomende vervoerkosten die zouden moeten betaald worden om vertraagde leveringen 
toe te laten tijdig op het opgegeven adres toe te komen.

5. Levering

a.  Voor vervroegde levering is de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Donaldson vereist. De betaling zal plaatshebben vanaf de datum 
vastgesteld in het overeengekomen leveringsschema.

b.  Iedere levering moet vergezeld zijn van een afleveringsbon, met vermelding van het nummer van de bestelbon en de geleverde hoeveelheid.

c.  De Verkoper verbindt zich ertoe om enkel te werken met bevoegde en betrouwbare transporteurs, douane- expediteurs en verzekeraars en kan in 
geen geval een tekortkoming van derden inroepen om zijn verplichtingen ten opzichte van Donaldson te beperken of uit te sluiten.

d.  De leveringsvoorwaarden zullen geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de "Incoterms" die van kracht zijn op het ogenblik dat de bestelling 
is geplaatst.

6. Gelijkvormigheid van de goederen en de kwaliteit 

a.  De bestelde Goederen moeten gelijkvormig zijn - wat de kwaliteit en specificaties betreft - met de bijzonderheden opgegeven in de Bestelbon en 
zullen vóór verzending onderworpen worden aan een aangepaste controle door de Verkoper.

b.  Werknemers van Donaldson, die van de klanten van Donaldson of om het even welke andere personen daartoe aangeduid door Donaldson, zullen het 
recht hebben om de goederen te keuren in de bedrijven van de Verkoper en van de onderaannemers op gelijk welk ogenblik van het produktieproces 
en vóór de levering teneinde de evolutie van de werken te verifiëren, maar dit houdt in geen geval een beperking in van de rechten van Donaldson 
zoals beschreven in Bepaling 7 en/of 8.

7. Weigering 
Il Fornitore garantisce la buona qualità dei materiali impiegati nella costruzione e nel montaggio, nonché la corretta 
progettazione e la buona lavorazione di quanto forma oggetto dell’ordine nel suo insieme ed in tutte le sue  parti 
componenti.

a. Donaldson moet door kennisgeving aan de Verkoper en binnen een periode van zestig (60) kalenderdagen - of een andere periode die schriftelijk 
overeengekomen is - na levering; om het even welke goederen weigeren die niet voldoen aan de verplichtingen aangegaan door de Verkoper in 
Bepaling 6.1; ondergeschikte bepalingen 4.2.1 en/of 4.2.2 vullen deze bepalingen aan.

b.  De vervoerkosten voor geleverde defecte onderdelen zal de Verkoper aan Donaldson terugbetalen en indien deze onderdelen aan de Verkoper 
moeten teruggezonden worden, zullen de kosten voor terugzending eveneens vergoed worden.

8. Waarborg

a. De Verkoper waarborgt uitdrukkelijk de correcte en professionele uitvoering van de geleverde produkten en hun overeenstemming met de vereisten 
van Donaldson. De Verkoper zal beschadigde produkten gratis vervangen of herstellen of, als Donaldson dat verkiest, Donaldson vergoeden voor de 
waarde of de kosten van herstelling van dergelijke produkten Ondergeschikte bepalingen 4.2.1) en/of 4.2.2) vullen deze bepaling aan.

b.  De waarborg zal geldig zijn voor een periode van 12 maanden tenzij anders bepaald, en zal aanvangen op de datum waarop het produkt aan 
Donaldson geleverd is.

c.  Indien Donaldson enige schade heeft opgelopen, zal Donaldson hierdoor volledig vergoeden.

9. Overdracht van risico 
Tenzij anders overeengekomen, neemt de Verkoper alle risico voor verlies of schade aan een gedeelte of al de goederen op 
zich, totdat Donaldson deze in ontvangst heeft genomen, onafhankelijk van wat overeengekomen is aangaande het delen 
van de douanerechten, vervoer- of verzekeringskosten.

10. Gereedschap

a. Het woord "gereedschap" verwijst in deze context naar alle werktuigen, mallen, apparaten, vormen, modellen en andere uitrusting speciaal gemaakt 
voor het vervaardigen en controleren van de goederen van Donaldson.

b. Gereedschap dat door Donaldson verschaft, betaald of op om het even welke andere manier gefinancierd werd, blijft de eigendom van Donaldson en 
is vrij ter beschikking van Donaldson.

c. Gereedschap dat aan Donaldson toebehoort zal op een dusdanige manier door de Verkoper worden gemerkt dat het duidelijk blijkt dat Donaldson de 
eigenares is van het gereedschap.

d. De Verkoper zal ervoor instaan dat het gereedschap verzekerd is voor een bedrag dat gelijk is aan de kosten voor vervanging ervan.
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e. Het gereedschap mag niet naar een ander bedrijf gebracht worden, gewijzigd of vernietigd worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Donaldson.

f. De Verkoper mag het gereedschap van Donaldson niet gebruiken voor produktie voor derden.

11. Het toewijzen en uitbesteden van contracten 
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Donaldson is het de Verkoper niet toegestaan de Bestelling uit te 
besteden, over te dragen of toe te wijzen.

12. Overdracht van eigendomsrecht 
Het volledig eigendomsrecht van de goederen wordt overgedragen aan Donaldson bij ontvangst ervan, welke voorwaarden 
er ook overeengekomen zijn aangaande betaling en zonder afbreuk te doen aan het recht van Donaldson goederen te 
weigeren die niet voldoen aan de specificaties van de bestelling.

13. Facturatie 
Facturen moeten per post opgestuurd worden op de dag dat de verzending van de goederen plaats heeft en moeten de 
datum en het referentienummer van de bestelling en de wijze van betaling vermelden. Het laattijdig posten van de facturen 
zal automatisch een verlenging meebrengen van de betaaltermijn voor een gelijkaardige periode.

14. Betaling

a. Betaling betekent niet de aanvaarding van de levering.

b. Tenzij anders overeengekomen, zal betaling voor iedere bestelling geschieden binnen een periode van 30 dagen einde van de maand na ontvangst 
van de goederen op voorwaarde dat de Verkoper zijn verplichtingen heeft nageleefd.

15. Annulering 
Niettegenstaande en zonder afbreuk aan enig ander recht van Donaldson, zal Donaldson het recht hebben om de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken door het geven van een schriftelijke opzeg aan de Verkoper waarop de 
Verkoper alle werkzaamheden aan de Bestelling zal stopzetten en Donaldson zal dat deel van de prijs van de Bestelling 
betalen aan de Verkoper dat als eerlijk en redelijk kan worden beschouwd ten aanzien van de waarde van het uitgevoerde 
werk en de goederen reeds geleverd onder de Bestelling. Donaldson zal geen andere verantwoordelijkheid hebben ten 
opzichte van de Verkoper op grond van een dergelijke verbreking.

16. Vergunning 
Indien Donaldson verplicht is een toelating of vergunning te hebben van enige regering of andere overheid in binnen- of 
buitenland, zal de Bestelling afhankelijk zijn van het al dan niet beschikbaar zijn op het vereiste ogenblik van dergelijke 
toelating of vergunning.

17. Afstand 
Het niet-uitoefenen of afdwingen vanwege Donaldson van enige rechten verleend onder deze overeenkomst of door de 
wet, zal niet beschouwd worden als een afstandname van zulk recht noch een zulkdanige uitwerking hebben dat het 
uitoefenen of afdwingen ervan op enig later ogenblik of ogenblikken verhinderd wordt.

18. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbanken

a. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlandse recht. Het Verdrag Der Verenigde Naties Inzake Internationale Koopovereenkomsten 
Betreffende Roerende Zaken wordt hierbij expliciet uitgesloten.

b. Partijen onderwerpen zich aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken. Donaldson behoudt zich het recht voor om, naar 
eigen goeddunken, geschillen uit deze overeenkomst of de beëindiging daarvan, aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbanken van de plaats 
waar de Verkoper zijn kantoor heeft. 
 
Deze clausule vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

19. Titels 
Alle titels hierin zijn slechts bedoeld als referentie en er zal geen rekening mee gehouden worden bij de interpretatie van 
deze aankoopsvoorwaarden.
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