Algemene inkoopvoorwaarden CubIQ Design BV
Artikel 1 - Definities.
In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
- CUBIQ DESIGN: CUBIQ DESIGN BV, (KBO-nr. 0755.328.013), met zetel te 3990 PEER, Panhovenstraat 13,
die optreedt als koper/opdrachtgever.
- Leverancier: degene die aan CUBIQ DESIGN zaken levert, voor CUBIQ DESIGN diensten verricht of met
CUBIQ DESIGN is overeengekomen zulks te doen, alsook degene aan wie CUBIQ DESIGN een opdracht
van andere aard heeft verstrekt.
- Overeenkomst: alle overeenkomsten, inclusief deze algemene inkoopvoorwaarden, tussen CUBIQ
DESIGN en de Leverancier betreffende de aankoop van zaken en/of het afnemen van diensten
door CUBIQ DESIGN van de Leverancier, alsmede iedere andere opdracht die CUBIQ DESIGN aan
de Leverancier verstrekt, alsmede alle (rechts)handelingen die hiermee verband houden.
- Levering: het leveren van zaken of diensten door de Leverancier aan CUBIQ DESIGN.
Artikel 2 - Toepasselijkheid – Dwingende kracht.
2.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, inkooporders,
overeenkomsten van zaken en diensten, opdrachtbevestigingen en andere rechtshandelingen, zowel
mondelinge als schriftelijke, met betrekking tot het door de Leverancier aan CUBIQ DESIGN leveren van
zaken, verrichten van diensten, uitvoeren van opdrachten en verrichten van overige werkzaamheden.
2.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, hebben deze inkoopvoorwaarden steeds
voorrang op de algemene voorwaarden van de Leverancier, die uitdrukkelijk verklaart kennis te hebben
genomen van deze algemene inkoopvoorwaarden.
2.3 Van deze algemene inkoopvoorwaarden kan enkel worden afgeweken d.m.v. een uitdrukkelijke
schriftelijke
overeenkomst,
opgesteld
en
ondertekend
door
behoorlijk
gemachtigde
vertegenwoordigers van beide partijen en dit uiterlijk op het tijdstip voorafgaand aan de uitvoering van
de bestelling.
2.4 Ingeval deze inkoopvoorwaarden deel uitmaken van een ruimere overeenkomst, primeren de
bijzondere voorwaarden van de ruimere overeenkomst op deze inkoopvoorwaarden indien en voor
zover de bijzondere voorwaarden strijdig zouden zijn met deze inkoopvoorwaarden. Alle andere nietstrijdige algemene inkoopvoorwaarden blijven van toepassing op de overeenkomsten tussen partijen.
Ingeval van niet-tegenstrijdigheid, vullen de bijzondere voorwaarden en de algemene voorwaarden
elkaar aan. Als bepaalde individuele bijzondere voorwaarden nietig zouden zijn, komen de daarmee
strijdige algemene inkoopvoorwaarden terug in hun plaats. In alle andere gevallen moeten deze
algemene inkoopvoorwaarden als een verduidelijking beschouwd worden van de uitdrukkelijke en
geschreven overeenkomst.
2.5 De nietigheid of niet-afdwingbaarheid, om welke reden dan ook, van een bepaling van deze
algemene inkoopvoorwaarden zal geen afbreuk doen aan of geen invloed hebben op de geldigheid
of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene inkoopvoorwaarden. Partijen
zullen dan de nietige bepaling vervangen door een geldige bepaling die, binnen de wettelijke perken,
hetzelfde effect heeft als die welke nietig werd verklaard.
Artikel 3 - Offerteaanvraag en order.
3.1 Offerteaanvragen binden CUBIQ DESIGN niet en gelden slechts als een uitnodiging aan de
Leverancier tot het uitbrengen van een offerte.
3.2 Een offerte van de Leverancier is bindend en minstens geldig gedurende de termijn die duidelijk
wordt opgegeven door de Leverancier. Indien de Leverancier geen geldingstermijn heeft voorzien,
wordt de offerte geacht geldig te zijn gedurende ten minste 10 weken. De offerte moet definitief, precies
en volledig zijn en moet alles omvatten wat vereist is voor de volledige en bedrijfsklare levering. Alle
kosten verbonden aan het opmaken of uitbrengen van een offerte zijn ten laste van de Leverancier.
3.3 Onderhandelingen kunnen door CUBIQ DESIGN zonder opgave van redenen en zonder verplichting
tot schadevergoeding worden beëindigd.
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3.4 Indien in de offerteaanvraag en/of de order wordt verwezen naar technische-, veiligheids-, kwaliteitsof andere voorschriften, documenten en tekeningen die niet bij de offerteaanvraag en/of order zijn
gevoegd, wordt de Leverancier geacht deze te kennen, tenzij hij CUBIQ DESIGN onverwijld schriftelijk
van het tegendeel in kennis stelt op dat ogenblik. CUBIQ DESIGN zal de Leverancier nader inlichten over
deze voorschriften, documenten en tekeningen. De Leverancier is verplicht te waarschuwen voor
kennelijke fouten en onduidelijkheden in deze documenten of voorschriften. De technische-, veiligheids, kwaliteits- of andere voorschriften, documenten en tekeningen moeten steeds strikt gerespecteerd
worden.
3.5 De bestelbon dient door de Leverancier steeds te worden bevestigd binnen de 48u, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen.
Artikel 4 - Wijzigingen – meer-/minderwerk.
4.1 CUBIQ DESIGN is gerechtigd de aard en de omvang van de overeengekomen leveringen te wijzigen,
ook indien dit meer- of minderwerk oplevert. Indien dergelijke wijziging naar het oordeel van de
Leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of de datum van levering, is hij verplicht
CUBIQ DESIGN onmiddellijk en schriftelijk te informeren en een nieuwe offerte uit te brengen met
betrekking tot de prijs en de termijn die hieraan verbonden zijn, alsmede de gevolgen voor de overige
door de Leverancier te verrichten werkzaamheden. De Leverancier zal meer- of minderwerk slechts
uitvoeren na schriftelijke bevestiging van CUBIQ DESIGN.
4.2 Meerwerk omvat in ieder geval niet bijkomende werkzaamheden die de Leverancier bij het sluiten
van de Overeenkomst had kunnen of moeten voorzien teneinde de overeengekomen leveringen of
diensten te kunnen doen, of die het gevolg zijn van een tekortkoming van de Leverancier.
Artikel 5 - Levering van zaken en uitvoering van diensten.
5.1 Levering dient te geschieden op de wijze, plaats en tijd zoals in de Overeenkomst is aangegeven.
5.2 Deelleveringen zijn niet toegestaan tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 De opgegeven leveringstermijnen zijn bindend voor de Leverancier en dienen strikt te worden
toegepast. Door de enkele overschrijding van een levertermijn is de Leverancier in gebreke.
5.3 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de Leverancier verplicht elke vertraging of verwachte
vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk aan CUBIQ DESIGN mee te delen.
5.4 De levering van goederen/de verlening van diensten is voltooid op het moment dat de zaken door
of namens CUBIQ DESIGN in ontvangst zijn genomen en door CUBIQ DESIGN schriftelijk voor akkoord is
getekend voor aflevering dan wel op het moment dat CUBIQ DESIGN schriftelijk heeft bevestigd dat de
verleende diensten zijn verricht en deze heeft goedgekeurd. Laatstgenoemde ondertekening laat
onverlet dat de geleverde zaken / verleende diensten op grond van artikel 8 van deze algemene
inkoopvoorwaarden kunnen worden afgekeurd. Verder kan de Leverancier aan dergelijke
ondertekening, bevestiging en/of goedkeuring geen enkel recht ontlenen en behoudt CUBIQ DESIGN
al zijn rechten uit hoofde van een tekortkoming van de zijde van de Leverancier.
5.5 De Leverancier ziet er op toe dat alle zaken noodzakelijk voor de levering van goederen dan wel de
uitvoering van diensten steeds aanwezig en beschikbaar zijn. De Leverancier zorgt ervoor dat de
geleverde goederen of diensten van goede kwaliteit zijn en voldoen aan de gebruikelijke eisen van
deugdelijkheid, doelmatigheid en goed vakmanschap, evenals aan bijzonder overeengekomen eisen
(bv. Lastenboek,…). Het doel en het gebruik waarvoor de goederen en/of diensten bestemd zijn, is aan
de Leverancier gekend. De Leverancier garandeert dat de geleverde goederen en/of diensten geschikt
zijn voor dit doel en gebruik.
5.6 De kosten van levering zijn in de prijs inbegrepen.
5.7 Ingeval de Leverancier goederen dient terug te halen of terug mee te nemen bij het einde van de
Overeenkomst, dienen dergelijke ophalingen of terugnames door de Leverancier stipt op het
contractueel afgesproken tijdstip te gebeuren bij gebreke waarvan CUBIQ DESIGN het recht heeft om
op kosten van de Leverancier deze goederen te laten weghalen. Iedere schade, die hier voor CUBIQ
DESIGN uit voortvloeit, zal ten laste zijn van de Leverancier.
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5.8 Ingeval van laattijdige levering, verkeerde levering, tekortlevering, overlevering, en dergelijke meer
is de Leverancier een schadevergoeding aan CUBIQ DESIGN verschuldigd. De schade wordt onder de
vorm van een schadebeding forfaitair begroot op 10% van de totale contractprijs met een minimum
van € 100,00, onverminderd het recht van CUBIQ DESIGN om een hogere schadevergoeding te vorderen
indien de werkelijk geleden schade, zowel directe als indirecte, hoger zou zijn.
Artikel 6 - Verpakking.
6.1 De leveringen zullen voor rekening en risico van de Leverancier op een zo goed mogelijke wijze
verpakt, beschermd en in overeenstemming met de instructies van CUBIQ DESIGN gemerkt worden
zodat zij in een goede staat plaatsvinden en op een veilige manier getransporteerd, uitgeladen en
gestockeerd kunnen worden.
6.2 De Leverancier zal er tevens op toe zien dat eventueel door CUBIQ DESIGN aan de verpakking en
transport gestelde bijzondere eisen zorgvuldig worden nageleefd.
6.3 Indien de Leverancier zich niet houdt aan hetgeen hiervoor bepaald is, zal CUBIQ DESIGN gerechtigd
zijn om de levering te weigeren. In dergelijk geval zal de levering als niet-geleverd worden beschouwd.
6.4 Ingeval containers of verpakkingen naar de Leverancier moeten worden teruggestuurd, moet dit
duidelijk op de vervoersdocumenten worden vermeld, en zullen de betreffende containers of
verpakkingen op kosten en voor risico van de Leverancier worden teruggezonden tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
6.5 Alle leveringen moeten voorzien zijn van de nodige leveringsbonnen, certificaten, ed., met duidelijke
verwijzing naar het inkooporder.
6.6 De Leverancier is verplicht om CUBIQ DESIGN alle schade te vergoeden die CUBIQ DESIGN lijdt ten
gevolge van leveringen die niet behoorlijk verpakt, beschermd, getransporteerd en/of gemerkt zijn, en
om CUBIQ DESIGN te vrijwaren van alle mogelijke vorderingen betreffende schade die derde partijen
ten gevolge daarvan lijden.
Artikel 7 - Veiligheid, gezondheid en milieu.
7.1 De Leverancier en in opdracht van hem handelende, al dan niet ondergeschikte, derden zijn
gehouden alle wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen. De
Leverancier wordt geacht terzake de wetgeving te kennen van de plaats waar de levering dient te
gebeuren of de diensten moeten worden verstrekt.
7.2 De Leverancier draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de aanwezigheid van in zijn opdracht
handelende, al dan niet ondergeschikte, derden op het terrein en in de gebouwen en fabrieken van
CUBIQ DESIGN, evenals op de werven van CUBIQ DESIGN, geen belemmering vormen voor de
ongestoorde voortgang van de werkzaamheden.
7.3 De Leverancier dient zich voorafgaand aan de levering op de hoogte te stellen van de vereiste staat
van en omstandigheden op het terrein en in de gebouwen en fabrieken waar de levering moet worden
verricht, en dient onmiddellijk eventuele door hem aangetroffen onveilige situaties te melden bij CUBIQ
DESIGN en te (laten) verhelpen.
7.4 Kosten van vertraging in de uitvoering veroorzaakt door omstandigheden zoals hiervoor bedoeld,
zijn voor rekening en risico van de Leverancier.
7.5 De Leverancier dient materiaalresten, emballage, verpakkingsmiddelen, alsmede door zijn
werkzaamheden ontstane verontreinigingen op te ruimen en, voor zover niet anders is
overeengekomen, af te voeren conform de wettelijke voorschriften. Dit geldt zowel voor leveringen en
werkzaamheden op de terreinen en in de gebouwen van CUBIQ DESIGN als op de werven van CUBIQ
DESIGN.
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Artikel 8 - Keuring.
8.1 CUBIQ DESIGN is te allen tijde gerechtigd de te leveren (dan wel geleverde) zaken aan een keuring
te onderwerpen, dan wel te onderzoeken of geleverde diensten conform de Overeenkomst en deze
algemene inkoopvoorwaarden zijn uitgevoerd. De Leverancier is verplicht daaraan zijn volledige
medewerking te geven.
8.2 In geval van afkeuring zal CUBIQ DESIGN de Leverancier daarvan in kennis stellen. CUBIQ DESIGN zal
de afgekeurde zaken voor rekening en risico van de Leverancier (doen) opslaan. Indien de Leverancier
deze zaken niet heeft teruggehaald binnen een termijn van 14 dagen nadat CUBIQ DESIGN aan de
Leverancier kenbaar heeft gemaakt dat de geleverde zaken zijn afgekeurd, kan CUBIQ DESIGN deze
zaken zonder toestemming van de Leverancier voor diens rekening en risico aan hem (laten)
terugzenden. Indien de Leverancier weigert de zaken in ontvangst te nemen, kan CUBIQ DESIGN deze
zaken voor rekening en risico van de Leverancier opslaan dan wel verkopen of vernietigen.
8.3 De Leverancier kan aan de resultaten van een keuring of onderzoek dan wel aan het achterwege
blijven daarvan geen enkel recht ontlenen.
8.4 CUBIQ DESIGN is nooit gebonden aan enige door de Leverancier gestelde termijn waarbinnen door
CUBIQ DESIGN kenbaar moet worden gemaakt dat de geleverde zaken afgekeurd worden of
waarbinnen CUBIQ DESIGN dient te protesteren.
8.5 Indien op het einde van de overeenkomst door de Leverancier tekorten in zijn materialen of zaken,
dan wel schades aan zijn materialen of zaken worden vastgesteld, dient de Leverancier deze
onmiddellijk schriftelijk aan CUBIQ DESIGN mee te delen. Zonder uitdrukkelijk schriftelijke goedkeuring
van CUBIQ DESIGN mogen deze tekorten en/of schades door de Leverancier niet aan CUBIQ DESIGN
gefactureerd worden.
Artikel 9 - Overdracht van eigendom en risico.
9.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen gaat de eigendom en het risico van zaken op CUBIQ
DESIGN over op het moment van aflevering, behalve voor wat betreft de zaken die tijdens of na de
levering door CUBIQ DESIGN worden afgekeurd. De Leverancier garandeert dat de onbezwaarde
eigendom van zaken wordt verkregen.
9.2 De Leverancier doet afstand van alle rechten en bevoegdheden welke hem toekomen op grond
van het retentierecht of het recht van terugname.
9.3 De Leverancier is aansprakelijke voor enige transportschade en dient zich hiervoor op zijn kosten
afdoend te verzekeren.
9.4 Op verzoek van CUBIQ DESIGN kan de overgang van de eigendom van de goederen vóór het
moment van levering plaatsvinden. In dergelijk geval is de Leverancier verplicht om deze goederen
duidelijk gekenmerkt als eigendom van CUBIQ DESIGN onder zich te houden en CUBIQ DESIGN
desgevraagd een eigendomsverklaring hiervoor te bezorgen.
9.5 De Leverancier is aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de in artikel 9.4 bedoelde goederen.
Als een derde partij een recht met betrekking tot de in artikel 9.4 bedoelde goederen claimt en/of de
voornoemde goederen in beslag neemt, zal de Leverancier de betreffende derde partij op de hoogte
brengen van het feit dat CUBIQ DESIGN eigenaar van deze goederen is, en zal hij CUBIQ DESIGN van de
claim en/of beslaglegging in kennis stellen. CUBIQ DESIGN heeft te allen tijde het recht om de goederen
waarvan hij eigenaar is, te verwijderen of te laten verwijderen van de plaats waar ze zich bevinden en
om daartoe de bij of voor de Leverancier in gebruik zijnde ruimten te betreden.
Artikel 10 - Prijs en betaling.
10.1 De Leverancier factureert slechts na levering van de zaken of diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders overeengekomen.
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10.2 Alle prijzen zijn vast en gelden Delivered Duty Paid conform de Incoterms (meest recente versie) en
zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, inclusief eventuele montage, instructie, verpakking,
transport, opslag, levering, verzekering, accijnzen en andere leveringskosten en omvatten in het
algemeen alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van de Leverancier.
10.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal CUBIQ DESIGN de geleverde zaken dan wel
uitgevoerde diensten binnen 60 dagen te rekenen vanaf het einde van de maand van factuurdatum
betalen, mits de geleverde zaken dan wel uitgevoerde diensten zijn goedgekeurd en na ontvangst van
alle bijbehorende documentatie waaronder de correct geadresseerde en volledige factuur.
10.4 CUBIQ DESIGN heeft het recht zijn betalingsverplichting op te schorten indien niet voldaan is aan
de overeengekomen vereisten ten aanzien van factuurgegevens, verzendadviezen en paklijsten,
alsmede het niet volledig invullen van deze documenten met alle noodzakelijke gegevens.
10.5 Betaling door CUBIQ DESIGN houdt geen erkenning in dat de levering conform is aan de
overeenkomst en houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.
10.6 CUBIQ DESIGN heeft het recht om bedragen die uit hoofde van de Overeenkomst aan de
Leverancier verschuldigd zijn, te verrekenen met om het even welk bedrag dat door de Leverancier om
welke reden dan ook aan CUBIQ DESIGN verschuldigd is.
10.7 Er kan door de Leverancier slechts nalatigheidsintrest aangerekend worden na schriftelijke en
aangetekende ingebrekestelling en na het verstrijken van de betalingstermijn in hoofde van CUBIQ
DESIGN.
Artikel 11 - Garantie.
11.1 De Leverancier garandeert dat de te leveren zaken dan wel de te verlenen diensten beantwoorden
aan de Overeenkomst. Deze garantie omvat ten minste dat:
- de zaken beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd;
- de zaken nieuw zijn en vrij van gebreken en rechten van derden;
- de zaken dan wel diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor de opdracht/order is geplaatst dan
wel de Overeenkomst is gesloten;
- de diensten op vakbekwame wijze en ononderbroken zullen worden uitgevoerd;
- de zaken dan wel diensten voldoen aan de bij of krachtens wet en/of toepasselijke regels en/of door
CUBIQ DESIGN gestelde eisen, onder andere op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en
milieu, zowel in het land van aflevering als in het land van bestemming;
- de zaken voorzien zijn van een aanduiding van de producent of van degene die de zaken in de handel
brengt;
- de zaken voorzien en vergezeld zijn van alle gegevens en instructies die nodig zijn voor een juist en
veilig gebruik; en
- de zaken voorzien en vergezeld zijn van alle door CUBIQ DESIGN verzochte documentatie, ongeacht
of die documentatie door CUBIQ DESIGN is verzocht voor, tijdens of na het sluiten van de Overeenkomst.
11.2 De Leverancier heeft de plicht om zich te informeren over het gebruik dat CUBIQ DESIGN van de
goederen en diensten wil maken en garandeert dat zij geschikt zijn voor dit gebruik. De Leverancier
garandeert dat de goederen volledig en voor gebruik gereed zijn. De Leverancier zorgt ervoor dat
onder meer alle onderdelen, hulpmaterialen, gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen,
(as-built)tekeningen, kwaliteits-, keurings- en materiaalcertificaten en instructieboeken, die noodzakelijk
zijn voor het realiseren van het door CUBIQ DESIGN opgegeven doel, worden meegeleverd, ook indien
zij niet met name zijn genoemd.
11.3 Indien geleverde zaken of verleende diensten – ongeacht de resultaten van voorafgaande
keuringen – niet blijken te voldoen aan het bepaalde in artikel 11.1, zal de Leverancier de zaken voor
zijn rekening en naar keuze van CUBIQ DESIGN op diens eerste verzoek onmiddellijk herstellen, vervangen
of het ontbrekende aanvullen, tenzij CUBIQ DESIGN de voorkeur geeft aan ontbinding van de
Overeenkomst overeenkomstig artikel 15 van deze algemene inkoopvoorwaarden en zulks
onverminderd de andere rechten van CUBIQ DESIGN uit hoofde van een tekortkoming (waaronder het
recht op schadevergoeding). Alle in verband hiermee te maken kosten (inclusief die van herstel en
demonteren) komen voor rekening van de Leverancier. Indien de Leverancier hier niet onmiddellijk
gevolg aan geeft, behoudt CUBIQ DESIGN zich eveneens het recht voor de herstelling, vervanging of
aanvulling van ontbrekende zaken op kosten van de Leverancier door derden te laten doen.
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11.4 In spoedeisende gevallen en in gevallen dat na overleg met de Leverancier redelijkerwijs moet
worden aangenomen dat deze zal tekortkomen in de nakoming van zijn garantieverplichtingen, heeft
CUBIQ DESIGN het recht het herstel of de vervanging voor rekening en op kosten van de Leverancier
zelf uit te voeren of door derden uit te laten voeren. Dit ontslaat de Leverancier niet van zijn
verplichtingen uit de Overeenkomst.
11.5 De Leverancier garandeert dat de onderdelen van de levering en het onderhoud, nodig om de
levering in goede staat te houden gedurende een periode van 10 jaar, door CUBIQ DESIGN bij de
Leverancier kunnen worden betrokken, respectievelijk kunnen worden verkregen door CUBIQ DESIGN,
tegen marktconforme prijzen.
11.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt een garantietermijn van ten minste 2 jaren nadat
de zaken zijn geleverd, dan wel de diensten zijn uitgevoerd, tenzij de Leverancier zelf een langere termijn
van garantie voorziet.
11.7 Een overeengekomen garantietermijn begint opnieuw te lopen na aanvaarding van het
uitgevoerde herstel, de vervanging of aanvulling waarop de garantiebepalingen van toepassing zijn.
Artikel 12 - Aansprakelijkheid.
12.1 Indien de Leverancier in gebreke is eender welke verplichting uit de Overeenkomst na te leven,
heeft CUBIQ DESIGN het recht om de Leverancier te verplichten de gehele of gedeeltelijke tekortkoming
en/of gevolgen daarvan ongedaan te maken voor rekening en risico van de Leverancier.
12.2 De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade, zowel directe als indirecte, die door CUBIQ DESIGN
en/of latere afnemers of gebruikers van de geleverde zaken (al dan niet in verwerkte staat) wordt
geleden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Leverancier
en/of als gevolg van het handelen of nalaten van de Leverancier, dan wel zijn personeel of door hem
ingeschakelde derden. Deze schade wordt forfaitair begroot op minimaal 10% van de contractprijs
onverminderd het recht van CUBIQ DESIGN om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de
werkelijk geleden schade, zowel directe als indirecte, hoger zou zijn
12.3 De Leverancier zal CUBIQ DESIGN vrijwaren tegen alle aanspraken van derden voor schade
aangebracht door het eindproduct dat vervaardigd werd maar te wijten is aan een gebrek in de
geleverde goederen.
12.4 De Leverancier zal zich tot dekking van zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en deze
algemene inkoopvoorwaarden en aangepast aan het werk en de risico's, afdoende verzekeren en
verzekerd houden. CUBIQ DESIGN heeft het recht om op enige ogenblik een afschrift van de polissen en
bewijzen van premiebetaling op te vragen. De Leverancier cedeert hierbij aan CUBIQ DESIGN bij
voorbaat alle aanspraken op uitkering van verzekeringsvergoedingen, voor zover betrekking hebbend
op schade waarvoor de Leverancier jegens CUBIQ DESIGN aansprakelijk is. De aansprakelijkheid van de
Leverancier wordt niet beperkt door zijn verzekeringsverplichting, noch door de dekkingsomvang van
die verzekering.
12.5 CUBIQ DESIGN is enkel aansprakelijk voor opzet of grove schuld ten opzichte van de Leverancier
voor om het even welke schade die voortvloeit uit of verband houdt met de niet-, niet tijdige of niet
behoorlijke nakoming van de Overeenkomst of van schending van enige contractuele of nietcontractuele verplichting door CUBIQ DESIGN.
Artikel 13 - Erkenningen, vergunningen en registratie - fiscale en sociale schulden
13.1 De Leverancier die aannemingswerken verricht, dient in het bezit te zijn van alle wettelijk verplichte
erkenningen en vergunningen die nodig zijn voor uitvoering van de Overeenkomst. Iedere wijziging hierin
dient onverwijld en onmiddellijk aan CUBIQ DESIGN meegedeeld te worden. CUBIQ DESIGN behoudt
zich uitdrukkelijk het recht voor om de Overeenkomst van rechtswege te ontbinden indien de
Leverancier zich hier niet aan houdt. Alle extra kosten en eventuele boetes die hierdoor voor CUBIQ
DESIGN uit voortvloeien, zijn ten laste van de Leverancier en zullen op hem verhaald worden.
13.2 Ingevolge de wetgeving met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale en
fiscale schulden van een aannemer is CUBIQ DESIGN als opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de
sociale en fiscale schulden van de aannemer indien deze schulden bestaan op het ogenblik van het
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afsluiten van de overeenkomst of op het ogenblik van de betaling van de prijs. Deze hoofdelijke
aansprakelijkheid wordt niet toegepast indien CUBIQ DESIGN de in voornoemde wetgeving voorziene
inhoudingen verricht op de facturen van de aannemer en deze inhoudingen doorstort aan de
betrokken administratie (RSZ en/of belastingadministratie). In voorkomend geval zal de Leverancier aan
CUBIQ DESIGN een attest met betrekking tot de sociale en fiscale schulden moeten overmaken. CUBIQ
DESIGN behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor in voorkomend geval de overeenkomst te ontbinden
en alle kosten en eventuele boetes die hierdoor voor CUBIQ DESIGN uit voortvloeien, zijn ten laste van
de Leverancier en zullen op hem verhaald worden.
Artikel 14 - Overmacht.
Ingeval van overmacht aan de zijde van een partij wordt de nakoming van de Overeenkomst geheel
of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmachtsperiode, zonder dat partijen over en weer
tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Indien de overmachtstoestand langer duurt dan
vierentwintig uren, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst door middel van een schriftelijke
kennisgeving met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat
daarbij enig recht op schadevergoeding zal ontstaan. Onder overmacht aan de zijde van de
Leverancier wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, wanprestatie van door
de Leverancier ingeschakelde derden, vervoersproblemen aan de zijde van de Leverancier of door de
Leverancier ingeschakelde derden, uitval van hulpmaterialen, liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen bij
de Leverancier en overheidsmaatregelen ten laste van de Leverancier.
Artikel 15 - Afstand van rechten.
Indien CUBIQ DESIGN nalaat om te eisen dat de bepalingen in de Overeenkomst strikt nageleefd
worden, doet zij daarmee geen afstand van haar rechten zoals die in de Overeenkomst zijn opgenomen
of op grond van de wet of billijkheid, of afstand van enige andere bepaling of daaropvolgende
tekortkoming door de wederpartij van enige bepaling uit de overeenkomst.
Artikel 16 - Ontbinding.
16.1 CUBIQ DESIGN is bevoegd, naar keuze, de uitvoering van alle overeenkomsten tussen partijen
geheel of gedeeltelijk op te schorten, of geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring zonder
rechterlijke tussenkomst (en met onmiddellijke ingang) te ontbinden (zonder dat CUBIQ DESIGN
gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding) in het geval van:
- een tekortkoming door de Leverancier in de nakoming van (één van) zijn verplichtingen uit hoofde van
de Overeenkomst of van overeenkomsten die daarmee samenhangen;
- een procedure van onder bewindstelling, gerechtelijke reorganisatie of faillietverklaring van de
Leverancier;
- verkoop of overdracht van de gehele of een gedeelte van de onderneming van de Leverancier of
beëindiging van de onderneming van de Leverancier;
- intrekking van vergunningen van de Leverancier die voor de uitvoering van de Overeenkomst
noodzakelijk zijn;
- beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van de Leverancier of derdenbeslag onder
CUBIQ DESIGN ten laste van de Leverancier.
16.2 Alle vorderingen die CUBIQ DESIGN in de hierboven genoemde gevallen op de Leverancier mocht
hebben of verkrijgen, zullen onmiddellijk en ten volle opeisbaar zijn.
Artikel 17 - Intellectuele eigendom en know how
Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen, ontwerpen, digitale foto’s en know
how blijven eigendom van CUBIQ DESIGN, en worden beschermd door de geldende wetgeving inzake
intellectuele rechten, auteursrechten ed. De Leverancier bekomt dan ook slechts een tijdelijk en precair
recht op het gebruik van de plannen voor de duur en enkel de uitvoering van zijn opdracht voor CUBIQ
DESIGN. Zij kunnen dan ook op elk ogenblik door CUBIQ DESIGN worden opgeëist, dan wel
teruggevorderd. Voormelde stukken mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke
toestemming van CUBIQ DESIGN door de Leverancier dan wel derden, niet voor andere doeleinden
worden aangewend dan voor de uitvoering van de overeenkomst door de Leverancier. De Leverancier
is zélf rechtstreeks aansprakelijk voor elke miskenning die van voormeld tijdelijk en precair recht op
gebruik van de stukken wordt gemaakt door een derde aan wie hij deze, hetzij rechtstreeks, dan wel
onrechtstreeks, heeft doen toekomen. De schade wordt onder de vorm van een schadebeding forfaitair
begroot op 10% van de totale contractprijs met een minimum van € 5.000,00 per inbreuk en per dag dat
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de inbreuk duurt, waarbij CUBIQ DESIGN zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om de schade in
concreto te begroten. CUBIQ DESIGN heeft het recht om de betaling van de schade te vorderen van
de Leverancier en/of de derde, die in elk geval solidairlijk, in solidum, de ene bij gebreke aan betaling
door de andere, gehouden zijn tot de betaling van de schadevergoeding. Wanneer een inbreuk wordt
vastgesteld, moeten alle bovenvermelde stukken uiterlijk binnen de 7 werkdagen te rekenen vanaf de
postdatum van de aangetekende ingebrekestelling, op de vennootschapszetel van CUBIQ DESIGN zijn
terugbezorgd.
Artikel 18 - Vertrouwelijkheid-geheimhouding.
18.1 Bij de uitvoering van de overeenkomst kan de Leverancier in het bezit komen van vertrouwelijke
informatie van CUBIQ DESIGN. De Leverancier erkent uitdrukkelijk dat deze vertrouwelijke informatie de
exclusieve eigendom van CUBIQ DESIGN blijft en dat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van CUBIQ DESIGN deze informatie niet openbaar mag worden gemaakt, aan een derde mag worden
verstrekt of anderszins mag worden gebruikt voor enig ander doel dan de uitvoering van de
overeenkomst.
18.2 De Leverancier verbindt zich er uitdrukkelijk toe dezelfde verplichting van vertrouwelijkheid en
geheimhouding op te leggen aan zijn werknemers of derden die hij bij de uitvoering van de
overeenkomst zal inschakelen. De Leverancier staat er voor garant dat deze werknemers/derden niet in
strijd handelen met de geheimhoudingsplicht.
18.3 De Leverancier is zelf rechtstreeks aansprakelijk voor elke inbreuk op voormeld artikel. De schade
wordt onder de vorm van een schadebeding forfaitair begroot op minimaal de totale contractprijs,
waarbij CUBIQ DESIGN zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om de schade in concreto te begroten.
CUBIQ DESIGN heeft het recht om de betaling van de schade te vorderen van de Leverancier en/of de
derde, die in elk geval solidairlijk, in solidum, de ene bij gebreke aan betaling door de andere, gehouden
zijn tot betaling van de schadevergoeding.
Artikel 19 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.
19.1 Op enige tussen partijen ontstane betwisting over de geldigheid, de interpretatie, de naleving of
de uitvoering van de Overeenkomst, is enkel het Belgische recht van toepassing, echter met uitsluiting
van alle nationale of internationale verwijzingsregels, die een ander rechtstelsel dan het Belgische
toepasselijk of andere rechtbanken bevoegd verklaren. De toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG 1980)
(“Vienna Convention”)) of gelijkaardige bepalingen wordt uitgesloten.
19.2 Uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van CUBIQ DESIGN zijn bevoegd voor
het beslechten van betwistingen die tussen de partijen ontstaan. CUBIQ DESIGN behoudt zich het recht
voor de Leverancier te dagvaarden voor de rechtbank van zijn woonplaats of maatschappelijke zetel.
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