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ABRISO JIFFY NV  
    AANKOOPVOORWAARDEN  

 
 

Hierna wordt met koper bedoeld, de NV ABRISO 
JIFFY die zich op basis van deze bestelling 
wendt tot aankoop van goederen.  Met 
verkoper wordt bedoeld de leverancier die 
onderhavige bestelling ontvangt.   
 
ARTIKEL 1 
De verkoper wordt geacht de 
aankoopvoorwaarden zoals hierna bedongen te 
kennen en te aanvaarden door het enkele feit 
van het aanvaarden van de bestelling, ongeacht 
welkdanige verkoopvoorwaarden die de 
verkoper op eigen documenten zou vermelden. 
 
ARTIKEL 2 
Elke bestelling die door de koper wordt 
geplaatst, dient te worden bevestigd of 
geweigerd binnen de 3 werkdagen na de datum 
van verzending van de bestelbon.  Bij gebreke 
van een uitdrukkelijke bevestiging of weigering 
van de bestelling binnen voornoemde termijn, 
wordt de bestelling geacht stilzwijgend 
aanvaard te zijn. 
 
De koper is enkel gebonden door schriftelijk 
bevestigde bestellingen. Mondelinge afspraken 
en/of bevestigingen door personeelsleden 
en/of vertegenwoordigers van de koper 
verbinden de koper niet, tenzij hij deze 
schriftelijk heeft bevestigd. 
 
ARTIKEL 3 
De leveringstermijnen zijn bindend en 
essentieel.  Bij laattijdige levering kan de koper 
de geleverde koopwaar weigeren en/of 
aanspraak maken op een schadevergoeding.  
Gevallen van overmacht kunnen enkel als reden 
van laattijdige levering worden ingeroepen 
wanneer zij tijdig, dit is voor de vooropgestelde 
leveringsdatum, en schriftelijk ter kennis 
werden gebracht van de koper.  Ondermeer 
machinedefect, onregelmatige bevoorrading en 
interne organisatieproblemen, kunnen niet als 
vormen van overmacht worden beschouwd. 
 
ARTIKEL 4 
Alle zendingen moeten vergezeld zijn van een 
verzendingsborderel waarop minstens de 
volgende vermeldingen dienen voor te komen: 
-  de referenties van de bestelbon van de koper; 
-  de inhoud van de zending; 
-  het aantal stukken. 
 
De koper houdt zich het recht voor zendingen 
die niet vergezeld zijn van een 
verzendingsborderel met de hierboven 
opgesomde vermeldingen, te weigeren en 
terug te sturen naar de verkoper op risico en op 
kosten van de verkoper. 
 
Ook de factuur zal dezelfde vermeldingen 
moeten bevatten bij gebreke waarvan zij tussen 
partijen niet als rechtsgeldig wordt beschouwd 
en dienvolgens door ons aan de verkoper wordt 
teruggestuurd. 
 
ARTIKEL 5 
De goederen reizen onder de 
verantwoordelijkheid en onder het risico van de 
verkoper 
De goederen worden door koper in ontvangst 
genomen en aanvaard in de magazijnen van 
koper. Pas dan gaan de verantwoordelijkheid 
en het risico over op koper. 

 
ARTIKEL 6 
De koper zal bij ontvangst in het magazijn 
nagaan of de goederen degelijk en correct zijn 
verpakt en zal tevens de geleverde goederen 
identificeren en naar kwantiteit controleren 
aan de hand van het label dat op deze 
verpakking voorkomt.  De koper verbindt er 
zich toe de verkoper opmerkingen hieromtrent 
uiterlijk binnen de 10 dagen schriftelijk na in 
ontvangstneming te melden zodat na het 
verstrijken van deze termijn de levering in die 
mate als aanvaard kan worden beschouwd.  
Koper en verkoper zijn het erover eens dat de 
kwaliteit van de verpakte waar niet binnen 
voornoemde termijn kan worden 
gecontroleerd.   
 
In geval van zichtbare gebreken of in geval van 
non-conformiteit kan de koper de gebrekkige 
goederen omruilen en/of aanspraak maken op 
een schadevergoeding.  Omruiling kan slechts 
aanvaard worden door de koper mits zijn klant 
de levering nog als tijdig kan beschouwen.  Bij 
omruiling zijn alle kosten verbonden aan het 
terugsturen van de gebrekkige goederen 
alsmede voor het sturen van de vervangende 
goederen ten laste van de verkoper.   
Telkens zal de verkoper de koper vergoeden 
voor alle geleden reële schade. 
 
ARTIKEL 7 
De verkoper dient de koper te vrijwaren voor 
welkdanig verborgen gebrek, dat zich na het 
verwerken van de gekochte producten zou 
manifesteren, ongeacht de ernst van het 
gebrek.  De koper verbindt er zich toe de 
aanwezigheid van dergelijk gebrek schriftelijk 
en uiterlijk binnen de 30 dagen nadat hij er 
kennis heeft van gekregen aan de verkoper ter 
kennis te brengen.  Indien de koper door haar 
klant of een derde in rechte wordt 
aangesproken verbindt hij er zich toe tegen de 
verkoper, indien hij dit opportuun zou achten, 
uiterlijk binnen de 5 maanden nadat zou blijken 
dat de aansprakelijkheid van de leverancier in 
het gedrang kan komen, een rechtsvordering in 
te stellen. 
 
De verkoper wordt vermoed het gebrek in de 
door hem verkochte producten gekend te 
hebben en is gehouden tot vergoeding van de 
volledige schade die de koper ten gevolge van 
het geborgen gebrek zou lijden. 
 
ARTIKEL 8 
Ongeacht de verplichtingen vervat in artikel 5 
en 6 hierboven bestaat in hoofde van de 
verkoper ten aanzien van de koper een 
aansprakelijkheid in geval van schade bij het 
uiteindelijke gebruik van het product door de 
koper, wanneer de aangekochte producten niet 
beantwoorden aan de huidige stand van de 
techniek ter zake. 
 
Bij verwerking van het product in een geheel 
van producten, zal koper zelf zorgen voor de 
voorlichting naar haar klanten toe i.v.m. dit 
samengestelde product, maar niet voor de 
eigenschappen van het product van verkoper, 
waarvoor koper steeds zelf verantwoordelijk 
blijft. 
 

De verkoper licht koper volledig in over de 
technische en functionele specificaties eigen 
aan de verkochte goederen.  
Verkoper dient zich vooraf te bevragen of de 
aangeboden producten geschikt zijn voor het 
uiteindelijk voorziene gebruik in het 
verwerkingsproces van koper. Verkoper draagt 
dan ook alle verantwoordelijkheid indien 
daaruit toch welkdanige schade mocht 
ontstaan. 
 
ARTIKEL 9 
Behoudens andersluidende voorafgaandelijke 
overeenkomst worden de geleverde goederen 
betaald binnen de 14 dagen onder aftrek van 
een disconto van 3 % of 60 dagen einde maand. 
 
ARTIKEL 10 
Bij verbreking van een overeenkomst door de 
verkoper heeft de koper recht op 
schadeloosstelling.  In geval van dergelijke 
verbreking heeft de koper het recht alle met de 
verkoper aangegane contracten te ontbinden, 
dit onverminderd de verdere rechten op 
schadeloosstelling voor de koper.  De wilsuiting 
hiertoe per brief aan de verkoper verstuurd, zal 
hiertoe volstaan. 
 
Vormen een essentiële contractuele 
wanprestatie in hoofde van de verkoper en 
zullen dienvolgens in zijne hoofde als 
verbreking van de overeenkomst door de 
verkoper worden beschouwd: (1) het niet 
eerbiedigen van de leveringstermijnen, 
ondanks ingebrekestelling; (2) het niet regelen 
van schadevergoedingen waarvan het bedrag 
vaststaat bij akkoord of bij vonnis, dit na 
vergeefse ingebrekestelling; (3) gevaar voor 
insolvabiliteit van de verkoper. 
 
De verkoper kan, in geval van essentiële 
wanprestatie door de koper, eveneens de 
overeenkomst ontbinden, indien hij dit 
uitdrukkelijk heeft bedongen en de koper 
hiermede schriftelijk haar akkoord heeft 
betuigd. 
 
ARTIKEL 11 
De verkoper kan ten aanzien van de koper geen 
verval van recht inroepen, terwijl de 
verjaringstermijnen deze zijn van het nationaal 
Belgisch recht. 
 
ARTIKEL 12 
Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan het 
Belgische recht.  Evenwel wordt de toepassing 
van de bepalingen van het Verdrag dd. 11 april 
1980 houdende het recht voor de 
internationale koop-verkoop van roerende 
lichamelijke zaken uitdrukkelijk uitgesloten.   
 
In geval van betwisting zijn uitsluitend de 
Belgische Rechtbanken en meer bepaald de 
Rechtbanken van het gerechtelijk 
arrondissement Kortrijk bevoegd. 
 
ARTIKEL 13 
Deze aankoopvoorwaarden zijn beschikbaar in 
het Nederlands, Engels, Duits en Frans.  De 
koper neemt genoegen met de tekst die hij 
thans heeft ontvangen.  Op eerste vraag kan de 
tekst in één van de andere voornoemde talen 
worden toegestuurd. 
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ARTIKEL 14 
Voor de productie van de geëxtrudeerde 
polystyreenplaten Styrisol zijn wij ISO9001:2015 
en ISO14001:2015 gecertificeerd.  Wij 
beoordelen onze externe aanbieders, 
leveranciers en transporteurs, op de volgende 
punten : 
1/ prijs, 2/ stiptheid van leveren,  
3/ communicatie-bereikbaarheid en  
4/ klachten 


